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Témûfi mûsíc patfiil Kyjsk˘ rybník bruslafiÛm
(více ve fotoreportáÏi na stranû 28). foto: vok
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Zápisy prvÀáãkÛ probíhají na základních ‰kolách vÏdy na zaãát-
ku kalendáfiního roku. Vût‰ina ‰kol v Praze 14 mûla letos zápi-
sy v lednu a my jsme nav‰tívili první tfii, které pfiivítaly nové

uchazeãe o ‰kolní docházku 15. a 16. ledna: Z· Chvaletická, Z·
Hloubûtínská a Z· Vybíralova. Do prvních dvou jmenovan˘ch ‰kol
se pfii‰la podívat zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková a v‰echny
tfii nav‰tívila vedoucí odboru ‰kolství ÚMâ Praha 14 Bc. Alena Naid-

rová. Mezi dûtmi nás zauja-
lo nûkolik takov˘ch, ktefií uÏ
zvládali hravû abecedu i ãísli-
ce, mezi uãiteli pak jedin˘ muÏ
– Pavel Smolík – uãitel na
I. stupni v Z· Chvaletická.

text a foto: ves

Ve školách se „zapisovalo“

Jedin˘ uãitel u zápisÛ – Pavel Smolík ze Z· Chvaletická

Zástupkynû starosty Mgr. Jitka Îáková (vpravo) spolu s fieditelkou
Z· Hloubûtínská Mgr. Evou Hradskou obdivovaly ‰ikovnost
budoucích prvÀáãkÛ

Pro nûkteré dûti byla abeceda hraãkou (Z· Hloubûtínská)

Uchazeãi o titul PrvÀáãek uÏ se dokáÏí soustfiedit na práci 
(Z· Vybíralova)

Mal˘m sleãnám to nejen slu‰elo, ale i umûly (Z· Hloubûtínská)

V Z· Vybíralova se mohly dûti, ãekající na zápis, zabavit pfii divadel-
ním pfiedstavení „Babka ChÀapka a tfii medvûdi“, které si pro nû pfii-
pravili budoucí spoluÏáci – tfieÈáci.

První vkroãení do tfiídy bylo
s úsmûvem! (Z· Chvaletická)

Spoãítat puntíky byla hraãka (Z· Vy-
bíralova)
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 29. jednání dne 19. 12. 2007
Rada mj.

Souhlasila s uzavfiením nájemní smlouvy na
pronájem nebytového prostoru v M· Gen.
Janou‰ka za úãelem poskytování sluÏeb veãer-
ního a noãního hlídání pro dûti této M·.
Souhlasila s umístûním malého ubytovacího
zafiízení do stávající skladové haly areálu spo-
leãnosti SIKO KOUPELNY a. s. pfii ul. Skor-
kovská. 

• Z dlouholeté ãinnosti známé spoleãnosti
zab˘vající se prodejem vybavení do koupelen
vyplynul poÏadavek na doãasné ubytování pro
pracovníky i náv‰tûvníky této firmy. Podle
územního plánu je areál souãástí funkãního
území sluÏby a neru‰ící v˘roby VN, kde stav-
ba malého doãasného ubytování s kapacitou
do 20 lÛÏek je jen v˘jimeãnû pfiípustná. Komi-
se územního rozvoje nemûla námitek, odbor
Ïivotního prostfiedí upozornil na nutnost dodr-
Ïení pfiíslu‰n˘ch pfiedpisÛ z hlediska chránû-
n˘ch zájmÛ jednotliv˘ch sloÏek Ïivotního pro-
stfiedí.
Souhlasila se zvefiejnûním zámûru na proná-
jem ãásti pozemkÛ na rohu ulic Borské a Za
âern˘m mostem spoleãnosti Hampshire Nov˘
Hrádek, s.r.o.

• Pro dokonãení stavby bytového domu
v dané lokalitû je nezbytnû nutné, aby bylo zfií-
zeno provizorní parkovi‰tû a udûlen souhlas
s prodlouÏením stavby. Na dokonãení roze-
stavûné stavby mají zájem obãané okolních
budov, neboÈ stavba zhor‰uje podmínky pro
bydlení v dané lokalitû. Toto parkovi‰tû by
mûlo b˘t uÏíváno obyvateli z ulic Pelu‰kova
a Lipnická jako alternativa za omezení v jejich
místû bydli‰tû.
Revokovala (zru‰ila) v plném rozsahu usne-
sení ã. 698/RMâ/207 ve vûci v˘povûdi nájem-

ních smluv na pronájem pozemkÛ v ulici Bor-
ská v k. ú. Kyje ke dni 31. 3. 2008. 

• Jedná se o pozemky, které jsou pronajaty
jako zahrádky pfieváÏnû obãanÛm na‰í mûstské
ãásti (celkem 50 nájemcÛ). Rada tímto usne-
sením reagovala na stanovisko zahrádkáfiÛ,
které pfii‰li osobnû vyjádfiit na jednání Zastu-
pitelstva dne 18. 12. 2007, kde bylo nakonec
po boufilivé diskusi rozhodnuto, Ïe se Rada na
svém nejbliÏ‰ím zasedání problematikou v˘-
povûdí z nájemních smluv bude znovu zab˘-
vat. V uvedené lokalitû se v˘hledovû poãítá se
zfiízením parku.
Schválila poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i
13 000 Kã Stfiedisku rané péãe SPRP Praha na
zaji‰tûní sluÏby rané péãe pro dítû s tûÏk˘m
zrakov˘m a kombinovan˘m postiÏením a jeho
rodinu v roce 2008 s trval˘m pobytem na úze-
mí Mâ Praha 14.

Na svém 30. jednání dne 8. 1. 
Rada mj.

Rozhodla o v˘bûru nejvhodnûj‰í nabídky (na
základû vefiejné zakázky) na zakoupení více-
úãelového komunálního stroje

• Po konzultaci s odborem Ïivotního prostfie-
dí a odborem v˘stavby a dopravy vze‰ly poÏa-
davky na zakoupení víceúãelového komunál-
ního stroje, kter˘ bude celoroãnû vyuÏíván
zejména pro práci v komunální sféfie a pro
údrÏbu vefiejn˘ch prostranství. Zakoupením
tohoto stroje dojde ke zkvalitnûní Ïivotního
prostfiedí a ke zkrá‰lení vefiejn˘ch prostor na‰í
mûstské ãásti.
Rada trvá na svém nesouhlasu k umístûní
stavby ãerpací stanice pohonn˘ch hmot na
pozemku parc. ã. 887/2, k. ú. Hostavice, kte-
r˘ se nachází ve funkãní plo‰e izolaãní zelenû
a kter˘ je rovnûÏ pfiedmûtem usnesení Rady
ze dne 24. 7. 2007.

• V této souvislosti je tfieba upozornit, Ïe nej-
bliÏ‰í ãerpací stanice se v daném území nachá-
zí jak ve smûru z centra (u Pragolaktosu, cca
0,7 km), tak ve smûru do centra (v Dol. Poãer-
nicích, cca 1,2 km). KfiiÏovatka âeskobrod-
ská x Pilská x Lomnická, kde se pfiedpokládá
vybudování svûtelného signalizaãního zafiíze-
ní, bude v krátké dobû velmi zatíÏená auto-
mobilov˘m provozem z postupující bytové
v˘stavby nejen z nejbliÏ‰ího okolí, ale i ze
vzdálenûj‰ích rozvojov˘ch ploch pfiiléhajících
mûstsk˘ch ãástí i ze satelitních sídli‰È, vyrÛ-
stajících za hranicí hl. mûsta. Vybudování dal-
‰í ãerpací stanice v dané lokalitû by dopravní
situaci a dopady na Ïivotní prostfiedí je‰tû více
ztíÏilo.
Rada neschválila podnût spoleãnosti EKO-
SPOL, a.s. na úpravu územního plánu v oblasti
Na Hutích, kde je zámûrem investora vyuÏít
pozemky o celkové v˘mûfie 28 357 m2 pro
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bytovou v˘stavbu celkem 458 bytÛ (150 
o velikosti 1+kk, 183 o velikosti 2+kk, 121 
o velikosti 3+kk a 4 o velikosti 4 + kk). Jed-
ná se celkem o v˘stavbu 7 obytn˘ch domÛ.
Spoleãnost EKOSPOL poÏaduje nav˘‰ení
kódu míry vyuÏití pozemkÛ v zastavitelné ãás-
ti, coÏ by se promítlo jak do zv˘‰ení poãtu
plánovan˘ch bytov˘ch jednotek, tak pfiede-
v‰ím do nav˘‰ení automobilového provozu
a následnû na zhor‰ení Ïivotních podmínek
v této oblasti. Navrhovan˘mi zámûry bytové
zástavby by do‰lo k nadmûrnému vyuÏívání
této lokality bez vybudování potfiebné tech-
nické a obãanské vybavenosti. Rada dále
poÏaduje pfiedloÏit dopravní studii, jejímÏ
cílem bude posouzení stávající funkãnosti
hlavní komunikaãní sítû vãetnû kfiiÏovatek
vzhledem k oãekávanému urbanizovanému
rozvoji, zprovoznûní Vysoãanské radiály
a prodlouÏení Ocelkovy a návrh na jejich tech-
nické fie‰ení.

Na svém 31. jednání dne 22. 1. 
Rada mj.

Schválila v˘roãní zprávu o poskytnut˘ch
informacích dle zákona o svobodném pfiístu-
pu k informacím na Úfiadu Mâ Praha 14 za
rok 2007

• Za rok 2007 bylo vyfiízeno 155 Ïádostí
o informaci, v‰echny byly zaslány mailem
a stejn˘m zpÛsobem na nû bylo odpovûzeno.
Ústní a telefonické informace se na radnici
Prahy 14 podávají nepfietrÏitû dennû. Posky-
tované informace se t˘kají nejen Prahy 14
a úfiadu Mâ, ale i ostatních ãástí hl. m. Prahy,
Magistrátu a dal‰ích otázek t˘kajících se stát-
ní správy, samosprávy, místopisu, dopravy,
kulturních akcí apod. K nejãastûj‰ím dotazÛm,
t˘kajícím se pÛsobnosti ÚMâ Praha 14 a Pra-
hy 14, patfiily napfi.: náleÏitosti pfii zfiizová-
ní obãansk˘ch prÛkazÛ, cestovních dokladÛ,
zmûna bydli‰tû, matriãní úkony (sÀatky, zmû-
na jména a pfiíjmení), problematika zfiizování
a prodluÏování Ïivnostensk˘ch listÛ, povo-
lení stavebních úprav, poplatky za psy, so-
ciální dávky, pfiíspûvky na péãi, pfiidûlování
bytÛ a nebytov˘ch prostor, kulturní akce v Pra-
ze 14, úklid ulic a prostranství, odvoz od-
padu…

• V̆ roãní zpráva bude zvefiejnûna na úfiední
desce úfiadu po dobu 6 t˘dnÛ, v informaãní
kanceláfii úfiadu po dobu 5 mûsícÛ a na inter-
netov˘ch stránkách Mâ Praha 14 po dobu
1 roku.
Stanovila pfiípravu projektÛ: 1) Komunitní
centrum Hloubûtínská, 2) Revitalizace území
Nad Hutûmi a zpfiístupnûní podzemních pro-
stor, 3) Parkové úpravy plochy ul. Borská.
Dále jmenovala pracovní t˘my k zaji‰tûní pfií-
pravy tûchto projektÛ.

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:
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. 

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. 

pasy a OP, ohlašovna pobytu 
pondûlí a stfieda   7.30–18 hod. 
úter˘ a ãtvrtek  7.30–12 hod. 
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Velmi mû zaujala polemika, která byla
vedena v ãísle 12/2007 ListÛ Prahy 14
o navrhovan˘ch pûstebních opatfieních

v zámeckém parku v Hostavicích. Jak jistû
víte, v Dolních Poãernicích máme také zámec-
k˘ park o rozloze cca 7 hektarÛ, kter˘ se
v minul˘ch letech nacházel moÏná je‰tû v hor-
‰ím stavu neÏ park Hostavick˘ v souãasné
dobû. Proto jsme museli fie‰it podobné pro-
blémy, jaké nyní fie‰í radnice Prahy 14. TakÏe
mi dovolte, abych se s vámi podûlil o zku‰e-
nosti a postup pfii celkové rehabilitaci na‰eho
zámeckého parku.

V osmdesát˘ch letech minulého století se
parkem nedalo témûfi ani projít. Byl totálnû
zanedban˘ a ve vût‰inû své rozlohy byl pokryt
náletov˘mi dfievinami. První kroky k odstra-
nûní tohoto stavu podniklo vedení tehdej‰ího
– je‰tû národního v˘boru. Park mûl b˘t totiÏ
pfiejmenován po zakladateli Dûlnické tûlo-
v˘chovné jednoty J. F. Chaloupeckém a tak
vznikla studie na jeho rekonstrukci, na zákla-
dû které byly v parku realizovány nûkteré sta-
vební prvky (mostky, pergoly, koãiãí hrádek
apod.). V 90. letech byla upravena síÈ cest
a pokraãovalo se v odstraÀování náletÛ. V roce

2002 rozhodlo vedení na‰í Mâ, Ïe ná‰ zámec-
k˘ park si zaslouÏí opravdu systematickou
úpravu a péãi na základû kvalitnû proveden˘ch
projektov˘ch podkladÛ.

Byla zadána studie na „Rehabilitaci zámec-
kého parku v Dolních Poãernicích“, na zákla-
dû které byla následnû zpracována projektová
dokumentace, která fie‰í do detailÛ kompletní
rehabilitaci celého parku. Souãástí projektu byl
dendrologick˘ prÛzkum, ve kterém bylo navr-
Ïeno odstranûní více neÏ stovky dfievin. Tuto
skuteãnost jsme vnímali jako nutnou, ale sou-
ãasnû velmi choulostivou ve vztahu k na‰í vefiej-
nosti. NeÏ do‰lo k realizaci pûstebních zásahÛ,
seznámili jsme na‰e obãany s pfiipravovan˘mi
zásahy v parku prostfiednictvím Dolnopoãer-
nického zpravodaje a vyzvali jsme je k prostu-
dování dokumentace a ke konzultacím k pro-
jektu. V parku byla pokácena více neÏ stovka
stromÛ bez jediného odporu na‰í vefiejnosti. Ta
pochopila, Ïe odstranûné dfieviny byly ne-
kvalitní, neperspektivní a bránily rÛstu dal‰ích
zdrav˘ch jedincÛ. Tento pfiípad nyní nastává
i v Hostavickém zámeckém parku. ObãanÛm
Mâ Praha 14 bych vfiele doporuãil, aby se
v tomto pfiípadû neobávali byÈ zdánlivû razant-

ních jednorázov˘ch zásahÛ v parku, neboÈ tyto
jsou tak jako v na‰em pfiípadû nutné a povedou
zcela jistû ke zkvalitnûní jeho stromového pat-
ra. Doporuãil bych téÏ dÛvûfiovat odborníkÛm,
ktefií tyto pûstební zásahy navrhli. 

Závûrem dodávám, Ïe v pfiípadû na‰eho zá-
meckého parku, kter˘ je pfiírodní památkou, byl
cel˘ postup od zpracování projektu aÏ po rea-
lizaãní opatfiení schválen dotãen˘mi orgány stát-
ní správy a zcela jistû se tak stane i v pfiípadû
Hostavického parku. Plnû se ztotoÏÀuji se sta-
noviskem ing. Vyãichla, uvedeném v ã. 12 Lis-
tÛ, kde fundovanû vysvûtluje ãtenáfiÛm postup,
na základû kterého by mûl b˘t zámeck˘ park
v Hostavicích rekonstruován. Ti z vás, ktefií nav-
‰tûvujete ná‰ zámeck˘ park, jste jistû ani nepo-
znali, Ïe z nûho zmizela více jak stovka stro-
mÛ, a i dal‰í prÛbûh jeho rehabilitace bude jen
k jeho prospûchu. A jak jsme naloÏili s dfievní
hmotou? Ta byla tak nekvalitní, Ïe její ãást byla
se‰tûpkována, ‰tûpky byly pouÏity na dopa-
dové plochy dûtsk˘ch herních prvkÛ v na‰í Mâ
a zbytek byl prodán na‰im obãanÛm za obou-
strannû v˘hodnou cenu jako palivové dfievo. 

Zbynûk Richter
starosta Mâ Praha – Dolní Poãernice
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• Mâ Praha 14 vytváfií podmínky, které by
umoÏnily realizaci projektÛ s podporou fon-
dÛ EU z hlediska priorit rozvoje obce. V˘‰e
vytipované projekty mají tyto cíle:

1. Komunitní centrum Hloubûtínská
ãp. 55 – pfiístavba a stavební úpravy stávajících
vnitfiních prostor budovy, která by slouÏila pro
v‰echny kategorie obyvatelstva jako místo
pofiádání v˘stav, besed, pfiedná‰ek, svatebních
obfiadÛ a dal‰ích akcí. Vzniklé prostory by byly
poskytovány také pro akce neziskov˘ch orga-
nizací s nabídkou internetu ãi malého obãer-
stvení.

2. Revitalizace území Nad Hutûmi
a zpfiístupnûní podzemních prostor –
odstranûní a úprava skládky na povrchu,
odstranûní zaváÏkového materiálu ze zasy-
pan˘ch vytûÏen˘ch slojí, zaloÏení parku, zpfií-
stupnûní a zatraktivnûní unikátních podzem-
ních prostor a dómu zvaného „Bíl˘ kÛÀ“ pro
pofiádání vefiejn˘ch akcí, zamûfien˘ch na stá-
lou expozici a na dal‰í aktivity dle zji‰tûn˘ch
moÏností po celkovém prÛzkumu dÛlního
díla.

3. Parkové úpravy plochy ul. Borská –
zaloÏení mûstské zelenû s pû‰ími komunika-
cemi, dûtsk˘mi hfii‰ti a drobn˘m mobiliáfiem.
Prostor pfiemûnit na odpoãinkové místo pro
obyvatele pfiilehlé oblasti.
Schválila zámûr na vybudování parkovacích
kójí pro motorkáfie

• K tomuto úãelu (‰est kójí pro motocykly) je
nutné upravit stávající parkovací stání v pod-
zemních garáÏích na sídli‰ti âM II, vjezd z uli-
ce Bryksova ãp. 728.

Seznámila se s dopisem ing. ·tûpánky Kopec-
ké, pfiedsedkynû v˘boru obãanského sdruÏe-
ní Hostavice pro Ïivot a uloÏila Bohumilu
Sobotkovi, zástupci starosty, uzavfiít nájemní
smlouvu na ãást pozemkÛ v k. ú. Hostavice se
spol. HUMMER CENTRUM, s.r.o. na dobu
urãitou patnácti let.

• Ve svém dopise ing. Kopecká reagovala na
informace z majetkové komise, která doporu-
ãila pronájem, nikoliv prodej pozemkÛ spo-
leãnosti HUMMER CENTRUM. Na plo‰e
200 m2 má b˘t vybudováno sedm parkovacích
míst a pfiíjezdová cesta nákladem nájemce.
Sama pisatelka uvedla, Ïe auta náv‰tûvníkÛ
a nájemcÛ okolních staveb zaparkovaná v kfii-
Ïovatce Pilská x Novozámecká vytváfiejí ne-
bezpeãné situace. Vybudováním alespoÀ nûko-
lika bezpeãn˘ch parkovacích míst pfiispûje
spoleãnost HUMMER CENTRUM ke zlep‰e-
ní dopravní situace v dané lokalitû Hostavic. 
Zpracoval z podkladÛ pro jednání RMâ: 

Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor
Pfiehled v‰ech usnesení RMâ Praha 14 na-

jdete na internetov˘ch stránkách radnice:
www.praha14.cz

Finanční výbor 
(26. 11. a 12. 12. 2007)

Závûrem loÀského roku se finanãní v˘bor
se‰el nejprve 26. 11. na mimofiádném jednání,
na kterém se zab˘val problematikou souvise-
jící s rozpoãtem roku 2008 a dal‰ích let. V̆ bor
vzal na vûdomí návrh rozpoãtu na rok 2008.
Na svém dal‰ím jednání dne 12. 12. finanãní

v˘bor projednal a vzal na vûdomí plnûní pfiíj-
mÛ a ãerpání v˘dajÛ Mâ Praha 14 za I.–III.
ãtvrtletí roku 2007, projednal a souhlasil se
IV. zmûnou rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2007
a doporuãil Zastupitelstvu ke schválení návrh
rozpoãtu Mâ Praha 14 na rok 2008.

Komise kultury a aktivit volného
času (17. 12. 2007)

Komise byla seznámena s ãinností Centra
vzdûlávání a vefiejného internetu, dále fieditel
nové pfiíspûvkové organizace KVIZ Praha 14
Milan TÛma seznámil ãleny komise s projek-
tem rekonstrukce KD Kyje a s budoucí ãin-
ností této pfiíspûvkové organizace, jeÏ byla zfií-
zena k 1. 1. 2008. Závûrem jednání byla komise
seznámena s grantov˘m fiízením pro rok 2008.

Mobilní kancelář 
Po dohodû s Mâ Praha 14 bude na par-

kovi‰ti pfied úfiadem Bratfií VenclíkÛ 1073,
âern˘ Most umístûna mobilní kanceláfi
PraÏské plynárenské, a.s., pro vyfiizování
záleÏitostí souvisejících s odbûrem zemní-
ho plynu a s tím souvisejícími sluÏbami.
Mobilní kanceláfi bude umístûna v dodáv-
kovém automobilu, oznaãeném logem
PraÏské plynárenské, a.s. Tato sluÏba bude
zatím na zkou‰ku v prvním pololetí roku
2008. Termíny pfiistavení jsou vÏdy ve stfie-
du ve dnech 27.2., 26.3., 23.4., 28.5. a 25.6.
v dobû od 9 do 14 hodin.

BliÏ‰í informace na telefonu
267 175 174 nebo 267 175 202.

ZÁMECKÝ PARK V HOSTAVICÍCH
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âím si vysvûtlujete, Ïe se âSSD nepoda-
fiilo v Praze 14 alespoÀ obhájit poãet zastu-
pitelÛ, které mûla v minulém volebním obdo-
bí? Nyní vá‰ klub tvofií jen ãtyfii ãlenové,
kdeÏto ODS má devatenáct zastupitelÛ, tedy
nejvíc za 14 let existence Prahy 14.

K ovlivnûní v˘sledÛ posledních komunál-
ních voleb pfiispûly podle mého názoru 3 okol-
nosti:

1. Celkov˘ celostátní pfiíklon nálady voli-
ãÛ ke zmûnû, kter˘ v roce 2006 âSSD záko-
nitû nenahrával tak, jako nenahrává Ïádné stra-
nû po dlouholetém vládním pÛsobení.

2. Volby ovlivnil i razantní vzestup Strany
zelen˘ch, ve které skládalo iluzorní nadûje pfie-
kvapivû mnoho mlad˘ch voliãÛ otráven˘ch
mal˘m v˘bûrem volby mezi ODS a „nûãím
jin˘m“ a radostnû pak sáhlo po novince.

3. Proporcionálnûj‰ímu zastoupení stran
konkrétnû v na‰í mûstské ãásti nepochybnû
brání i okolnost, Ïe má celá Mâ Praha 14 jedi-
n˘ volební obvod. Napfiíklad v roce 1994, kdy
âSSD dosahovala na celostátní úrovni sotva
hranice volitelnosti do parlamentu, mûla díky
existenci 3 volebních obvodÛ v Praze 14 jen
o 1 zastupitele ménû neÏ má dnes, kdy patfií
mezi dvû nejsilnûj‰í strany ve státû. UdrÏová-
ní jednoho volebního obvodu v Praze 14
po‰kozuje i jiné strany a patfií nepochybnû
k jednomu z mocensk˘ch nástrojÛ, kter˘mi si
ODS udrÏuje svoji nevyváÏenou pfievahu. 

Ve vrcholné politice jsou âSSD a ODS
vyrovnan˘mi soupefii, kdeÏto na komunál-
ní úrovni, zejména v Praze, je v jejich poli-
tické síle a v poãtu voliãÛ tak propastn˘ roz-
díl. Dá se s tím vÛbec nûco dûlat?

Co se t˘ãe komunálních voleb obecnû,
vstupuje do nich mnohem více mal˘ch stran
a rÛzn˘ch místních úãelov˘ch „nezávisl˘ch“
uskupení, takÏe se dají se hrou nûkolika par-
lamentních stran v celostátních volbách jen
tûÏko porovnávat. Konkrétnû v Praze uvádû-
n˘ rozdíl nepochybnû souvisí s pfiirozenû vy‰-
‰í celkovou Ïivotní úrovní v hlavním mûstû,
kde se vlivem vysok˘ch cen bydlení soustfie-
ìují lépe situovaní obãané, kde jsou lukra-
tivnûj‰í podmínky pro podnikatele a kde je
proto i nejniÏ‰í úroveÀ nezamûstnanosti. To
v‰echno odli‰uje od jin˘ch regionÛ i rozvrst-
vení voliãÛ, mezi kter˘mi jsou zájmy sociál-
nû potfiebn˘ch snadno pfiehlasovány. Jestli se
s tím dá nûco dûlat? Já osobnû se drÏím zása-
dy, aby ti, ktefií se dokázali vypracovat na lep-

‰í Ïivotní úroveÀ, nezapomínali na svoje zaãát-
ky a na ty, co jsou na tom hÛfi. Touto zásadou
se fiídím také v politice.

Není to pro vás v komunální politice nû-
kdy „horké“, jako tomu bylo ve slavné ko-
medii Nûkdo to rád horké?

Horké to nûkdy mÛÏe b˘t v jakékoliv ãin-
nosti, takÏe komunální politiku nevyjímaje. 

V opozici v zastupitelstvu Prahy 14 není
âSSD jediná. Spolupracujete s ostatními
nebo si kaÏd˘ jede po svém?

Vût‰ina záleÏitostí se projednává spí‰e mezi
jednotlivci neÏ na oficiálních jednáních mezi
kluby a k prosazování opoziãních návrhÛ zb˘-
vají tak hlavnû jen sólové v˘stupy na ple-
nárních zasedáních zastupitelstva. Zastupite-
lé z na‰eho klubu âSSD spolupracují spí‰e
s rÛzn˘mi obãansk˘mi iniciativami, aby se
dovídali o tom, co trápí místní obãany a pomá-
hali jim jejich záleÏitosti na zastupitelstvu fie‰it.
V tomto smûru dosahuje dobr˘ch v˘sledÛ napfi.
ãlen na‰eho klubu Miroslav Dvofiák, kter˘ na
nedávném plenárním zasedání úspû‰nû zasáhl
do sporÛ kolem zámûru ru‰it zahrádky podél
tratû na Hutích, a nyní spolupracuje s obãan-
skou iniciativou v Hloubûtínû na fie‰ení pro-
blémÛ okolo zam˘‰lené v˘stavby garáÏí.

Je‰tû dnes mám v Ïivé pamûti, jak jsem
s HOTLINERem poprvé v roce 2006 cesto-
val do Jablonce nad Nisou z terminálu na
âerném Mostû. Pohodln˘ superautobus,
v cenû jízdenky to, co nabízí Student agen-
cy – tepl˘ nápoj, noviny a ãasopisy, sluÏba
palubní stevardky. BohuÏel, tato skvûlá lin-
ka byla zru‰ena. Co bylo pfiíãinou?

Poskytovat „nadstandardní sluÏby“ i sluÏ-
by „pfiijatelné úrovnû“ lze pouze v pfiípadû, Ïe
díky dal‰ímu subjektu na konkrétní zakázce,
nemusíte dlouhodobû sledovat stav, kdy va‰e
náklady daleko pfievy‰ující v˘nosy, obzvlá‰tû
pak, pokud nemáte moÏnost toto dotovat z jiné
ãinnosti a samozfiejmû dumpingové ceny se-
hrají klíãovou roli.

MÛÏete se vyjádfiit, jaké máte jako pod-
nikatel zku‰enosti se sponzorováním?

Dobré zku‰enosti mám napfi. ze sponzor-
ské spolupráce s kluby seniorÛ, které fungují
v ‰irokém okruhu obcí v celé Praze 14 i oko-
lí a pfiivítal jsem, Ïe mezi nû po letech pfiibyl
i klub pro mûstské seniory z âerného Mostu
a Hloubûtína. UÏ dlouho v praxi zkou‰ím rÛz-
né moÏnosti, jak pfiispût ke zlep‰ení aktivního
Ïivota star‰ích obãanÛ, aby se v dÛchodu necí-

tili vyfiazení a osamûlí. Dokud jsem mûl ve fir-
mû dálkové autobusy, pÛjãoval jsem je klu-
bÛm seniorÛ na v˘lety. Dnes jim alespoÀ pfii-
spívám na zaplacení vstupÛ na hrady a zámky,
které jsou pro nû ãím dál draÏ‰í. Jsem rád, kdyÏ
jim mohu udûlat radost napfi. také zakoupením
vstupenek do nûkterého divadla, které by pro
nû bylo cenovû nedostupné a nebo tfieba jen
mal˘m poho‰tûním pfii nûjaké besedû nebo
vycházce. Tû‰í mû, jakou má tato sponzorská
ãinnost mezi seniory vdûãnou odezvu a zvlá‰È
mû tû‰í, Ïe se pfies tyto kluby (napfi. Kláno-
vick˘) dostane tímto zpÛsobem trochu rados-
ti i mezi invalidy a vozíãkáfie, ktefií se tûÏko
bez cizí pomoci mohou nûkam podívat. Ze
sponzorského hlediska mû také zajímá pod-
pora uÏiteãné ãinnosti dûtí a mládeÏe, na kte-
rou je nám ãasto líto obûtovat finance, a pak
se divíme, kde se bere tolik mladistv˘ch deli-
kventÛ z nudy. V tomto ohledu mi vyhovuje
spolupráce se ‰kolami. (viz foto )

âím to, Ïe Student agency se sv˘mi Ïlu-
t˘mi autobusy tak drtí své konkurenty?
Naposledy âSAD Liberec. Pfiitom nikdo
není dokonal˘ – ani Student agency.

Nad tím si lámou hlavu asi v‰ichni doprav-
ci v republice. Zejména pak po vyjádfiení pana
Janãury, Ïe autobusovou dopravu dotuje z pro-
deje jízdenek, pfiiãemÏ prodejci jízdenek potvr-
dí, Ïe provize z jejich prodeje není v takové
v˘‰i, aby dokázala toto pokrytí umoÏnila...

VraÈme se ke komunální politice. Pfied-
stavte si, Ïe máte pravomoci starosty: jaké
tfii vûci (tfii pfiání) byste v Praze 14 udû-
lal?

Pro zaãátek by to byl urãitû Domov pro seni-
ory a realizace kamerového systému v Mâ.

Jak vzpomínáte na dlouholetého lídra
âSSD na „ãtrnáctce“ a místostarostu Jaro-
slava Jirou‰ka, kter˘ ode‰el do dÛchodu?

Na spolupráci s Jirou‰kem vzpomínám rád
a velmi mû mrzí, Ïe se pokazila. Dlouhá léta
dovedl udrÏovat dobrou souãinnost âSSD
a ODS na zastupitelstvu, která tam teì chybí.
Lituji, Ïe se takto postavil k pfiirozené gene-
raãní v˘mûnû, jaká po dlouholeté práci ãeká
nás v‰echny, a Ïe se ve‰keré spolupráce pfied-
ãasnû zfiekl. za ãtenáfie ListÛ se ptal: 

Jaroslav ·míd, ‰éfredaktor

Představujeme: Otakara Horkého

V lednov˘ch Listech jsme zaãali s postupn˘m pfiedstavová-
ním formou rozhovoru v‰ech 31 ãlenÛ Zastupitelstva Mâ
Praha 14. Dnes vám pfiedstavujeme Dr. Ing. Otakara Hor-

kého (nar. 1966), pfiedsedu klubu âSSD. Vystudoval V·E – obor
podniková ekonomika, získal doktorát v oblasti komerãního prá-
va. Je jednatelem a spolumajitelem firmy HOTLINER. V letech
1998–2002 byl ãlenem Zastupitelstva Mâ Horní Poãernice. V ZMâ
Praha 14 se zajímá pfiedev‰ím o problematiku dopravy a je ãlenem finanãního v˘boru.
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Turnaj v bowlingu
V pondûlí 4. února se od 18.30 do 23 hodin

v J. R. Clubu – Bowling, Prelátská 12 v Kyjích
(naproti kostelu sv. Bartolomûje), koná na
zdej‰ích ãtyfiech drahách turnaj v bowlingu.
Pfiihlá‰ky do naplnûní kapacity herny na tel.
281 005 278 do pátku 1. 2. 2008 do 12 hodin.
Startovné 20 Kã na osobu.

Fotografie za zrcadlem
Ve stfiedu 6. února 2008 v 17 hodin bude

v Galerii 14, nám. Plk. Vlãka 686, âern˘ Most
zahájena v˘stava fotografií Renaty Dvofiáko-
vé nazvaná „Fotografie za zrcadlem“. V̆ sta-
va potrvá do 28. února a bude otevfiena vÏdy
v úter˘, stfiedu a ãtvrtek 14–18 hodin a v nedû-
li 14–17 hodin. Vstup voln˘, více o autorce
fotografií Renatû Dvofiákové v samostatném
ãlánku na této stránce ListÛ.

Písňový večer
Srdeãnû zveme v‰echny pfiíznivce krásné

hudby na pûveck˘ koncert, kter˘ se koná ve
stfiedu 13. února od 18.30 hodin v Galerii 14.
Vystoupí Dagmar Zvoníãková – mezzosoprán
a Robert Fuchs – klavír. Na programu jsou
skladby G. Mahlera, R. Strausse, A. Dvofiá-
ka. Vstup voln˘.

B¤EZEN

Výstava obrazů
Ve stfiedu 5. bfiezna v 17 hodin v Galerii 14

bude vernisáÏ v˘stavy obrazÛ Jitky Dittero-
vé. BlíÏe o autorce v˘stavy se dozvíte v bfiez-
nov˘ch Listech Prahy 14.

Koncert Saxofonového
kvarteta

Dne 12. bfiezna v 18.30 hodin se bude
konat v Galerii 14 koncert Saxofonového

kvarteta Bohemia. Program bude upfies-
nûn v pfií‰tím vydání ListÛ Prahy 14. Vstup 
voln˘.

Turnaj ve stolním 
tenisu

V sobotu 15. bfiezna se uskuteãní ve spor-
tovní hale plaveckého areálu Hloubûtín tur-
naj ve stolním tenisu pro neregistrované hrá-
ãe od 15 let. Prezence v 8.30–8.50 hodin,
zaãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 50 Kã.
Vstup pouze v sálové obuvi.

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí
je pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14.
Zmûna programu vyhrazena.

Kulturní a sportovní akce radnice

O tom, jak a proã se dostala k fotografová-
ní, nám vystavující v Galerii 14 Renata Dvo-
fiáková prozradila: „V souãasné dobû jsem na
matefiské dovolené a kaÏd˘ den musím svého
drobeãka vyvenãit. Aby tyto procházky neby-
ly tak jednotvárné, zvoli-
la jsem kromû koãárku
jako dal‰í doplnûk – fo-
toaparát. A tak se stalo,
Ïe mám nashromáÏdûné
(a zcela jistû pfiibudou
i dal‰í) docela slu‰né
mnoÏství fotografií z âer-
ného Mostu a okolí. Mé
fotografie pocházejí tak
trochu z kraje „za zrcad-
lem“. Jedná se o odlesky
oken, vitráÏí, kaluÏí, auto-
mobilÛ... Také jsem samo-
zfiejmû zabloudila i do
Galerie 14 a napadla mû
my‰lenka, zda by z tûch-
to fotografií ne‰la uspo-
fiádat v˘stava, která by
tfieba slouÏila jako inspi-
race i ostatním maminkám
a nejen jim. Mohu se po-
chlubit v˘hrou v soutûÏi
Nové tváfie na‰ich mûst

(pofiádané skupinou
Dalkia) za âeskou
republiku. Následnû
úãast na stejnojmenné
knize vydané ve Francii,

kde se prezentují fotky z Maìarska, Polska,
Rumunska, Slovenska a âeské republiky. Kni-
ha vy‰la ve v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch zemích.
Do této knihy byla vybrána i fotografie z âer-
ného Mostu. Kromû toho jsem si pofiizovala
fotografie z cesty po Vietnamu, které vy-
‰ly v jednom ãasopisu. V souãasné dobû nav-
‰tûvuji fotografické kurzy pfii PraÏské ‰kole
kreativní fotografie.“

Matějská
veselice

I. Obãanské sdruÏení Hloubûtín zve na
Matûjskou veselici, která se uskuteãní dne
29. února v âínské restauraci (Havana) v Hlou-
bûtínû. Pfiijìte se pobavit, pfiijìte si zazpívat,
hrát budou kamarádi. Dobrovoln˘ pfiíspûvek
na reÏii a na tombolu (do tomboly) vítán.

Fotografie za zrcadlem
Renaty Dvořákové

PRAHA 14
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Votuzská 379/11, tel. 281 920 326, diva-
dlo@pocernice.cz, www.divadlopocernice.cz,
spojení z autobusového terminálu âern˘ Most,
nástupi‰tû ã.15, bus 221, 303, 304, 353 do sta-
nice Votuzská. Pokladna otevfiena po–ãt
16–18 hod. a hodinu pfied zaãátkem kaÏdého
pfiedstavení, tel. 281 860 174. Ceny vstupe-
nek 40–260 Kã, rovnûÏ pokladna v Informaã-
ním centru na Chvalské tvrzi, po–ãt 9–16, pá
9–14 hod.

Z programu na únor:
Sobota 9. 2. v 15 hod.
PRASÁTKA A VLK (Martin Janou‰)

Divadlo Extrém Praha. Prasátka Pa‰ka,
âunìa a Ryndík se pohádají a kaÏdé si staví
svÛj dÛm. Toho chce vyuÏít zl˘ vlk, ale neboj-
te se, v‰e nakonec dobfie dopadne. 
Sobota 9. 2. v 19.30 hod.
ZLATÉ JEZERO (Neil Simon)

ReÏie Pavel Há‰a, produkce agentura Har-
lek˘n. Pfiíbûh s ojedinûlou partiturou pro herec-
ké v˘kony je neokázal˘m holdem lásce na cel˘
Ïivot. Oba pfiedstavitelé stárnoucích manÏelÛ
Kvûta Fialová a Radek Brzobohat˘ podávají ve
hfie obdivuhodné herecké v˘kony.
Pondûlí 11. 2. v 19.30 hod.
TùLO (Eve Ensler)

Intimní divadlo Bláhové Dá‰i, reÏie Irena
Îantovská. Volné pokraãování slavn˘ch Mo-
nologÛ vagíny, tentokrát o tûle celém. Eve Ens-
ler v této hfie opût pfiiná‰í humorné a dojemné
pfiíbûhy Ïen, které nás sráÏí na kolena. Hrají:
Jitka Asterová, Dá‰a Bláhová, Mí‰a Sajlerová.
Sobota 16. 2. v 19.30 hod.
DIVADELNÍ KOMEDIE (Bengt Ahlfors)

V reÏii Josefa P‰eniãky hraje ochotnick˘
divadelní spolek Svatopluk z Bene‰ova. Diva-
delní komedie je hra o velkém dobrodruÏství
vzniku divadelního pfiedstavení, jehoÏ pfiípra-

va se proplétá sou-
krom˘m Ïivotem
v‰ech zúãastnûn˘ch a pfiiná‰í spoustu vesel˘ch
i dramatick˘ch situací. 
Nedûle 17. 2. v 15 hod. (premiéra)
O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE aneb
O Mafience, Jeníãkovi, stafience a perníãkovi

Pohádku plnou vtipu, písniãek a pouãení
uvádí Divadlo Z praku. V na‰em pfiíbûhu na
motivy klasické pohádky, hrají, zpívají a sko-
taãí Karel Zima a Jarmil ·kvrna a také rozto-
milé loutky. 
Stfieda 20. 2. v 18 hod.
SPOLEâN¯ KONCERT ZU· Horní Poãer-
nice a Teplice
âtvrtek 21. 2. v 19.30 hod.
MIMOTAURUS – HRRROZNÉ P¤ÍBùHY

Loutkov˘ punk z doby národního obroze-
ní. Pfiedstavení pro ty, ktefií nemají televizi
a pfiesto chtûjí vûdût, co je nového. Variace
na kramáfiské písnû v ‰ansonovém provedení,
sentiment a krev v krásn˘ch melodiích. Hrají
a zpívají: Dominik Tesafi, Johanka ·varcová,
Jakub Va‰íãek. 
âtvrtek 28. 2. v 19.30 hod.
POSLEDNÍ LÉTO (John Murrell)

Divadelní soubor Právû zaãínáme, reÏie
Dáda Stoklasa. Komediálnû ladûná hra ze Ïivo-
ta slavné francouzské hereãky Sarah Bern-
hardtové. Hrají: Jana Keilová, Dáda Stoklasa. 
Pátek 29. 2. v 19.30 hod. (premiéra)
LETNÍ SNÍH (Liou-jüe süe)

ReÏie Daniel Jen‰ík a Nika Nováková. Hra
z pfielomu 13. a 14. století pojednává o mladé
vdovû Tou O, která se stane obûtí dvou pod-
vodníkÛ, otce a syna, a je kfiivû nafiãena z vraÏ-
dy star‰ího. Hrají: Bára Jelínková, Lu Jing,
Jakub Otãená‰ek, Filip Lexa, Jifií Kuneck˘,
Martin KfiíÏ, Li Xiaokun, Kaoru Ishida

Zmûna programu vyhrazena.
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Prohlídky 
Prahy

V rámci mezinárodního dne prÛvodcÛ
cestovního ruchu pofiádají praÏ‰tí prÛvodci
pro ‰irokou vefiejnost v sobotu 23. února
prohlídky Hradãan a Malé Strany. Sraz
úãastníkÛ je ve 13.45 hod. pfied Martinic-
k˘m palácem na Hradãanském námûstí. BliÏ-
‰í informace a trasy prohlídek naleznete na
www.asociacepruvodcu.cz. Tato propagaãní
akce seznamující vefiejnost s prací turistick˘ch
prÛvodcÛ se koná kaÏdoroãnû po celém svûtû.
PrÛvodci nabízejí praÏsk˘m ‰kolám cel˘ násle-
dující t˘den bezplatné prohlídky mûsta s v˘kla-
dem v ãe‰tinû nebo cizím jazyce. Prohlídku
pro ‰koly je nutné pfiedem objednat na: aso-
ciacepruvodcu@seznam.cz. 

Jak lépe najít práci?
SíÈ matefisk˘ch center nabízí v‰em, kte-

fií hledají zamûstnání a mají zájem své
úspû‰nosti na trhu práce vûnovat ãas a zlep-
‰it si své dovednosti a schopnosti, úãast na
projektu „Sdílené úvazky jako nástroj
aktivní politiky zamûstnanosti“. V jeho
rámci nabízíme:
� kurz „Zamûstnání – jak zaãít a jak

pokraãovat?“
� kurz „Jak získat ãásteãn˘ úvazek?“
� kurz „Základy práce na PC“
� jazykov˘ kurz
� rekvalifikaãní kurzy
� individuální poradenství

Dal‰í informace: Jana ·enbauerová:
jana.senbauerova@materska-centra.cz, 
tel. 224 826 585

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.

Na Chesilské pláÏi (Mc Ewan), 229,– Kã,
vydal Odeon. Sevfien˘, bez jediného zby-
teãného slova v˘bornû napsan˘ román
o nenaplnûné lásce dvou mlad˘ch lidí,
zasazen˘ do Anglie poãátku ‰edesát˘ch let.

S Matyldou v Afghanistánu (·tûtina),
389,– Kã, vydalo NLN. V̆ prava ãesk˘ch
vodákÛ do vod Hindukú‰e v Afghanistánu
v roce 2006, volné pokraãování (po 30 le-
tech) knihy S Matyldou po Indu, která se
stala takfika vodáckou biblí.

Rodinná encyklopedie medicína a zdra-
ví (kolektiv autorÛ), 499,– Kã, vydalo
Rebo. Velk˘ rozsah hesel zahrnuje v‰ech-
ny ãasté, ale i neobvyklé zdravotní pro-
blémy a lékafiské termíny, pfiíznaky nemo-
cí a léãebném postupy, ilustrace, jasnû
vysvûtlené pojmy...

Legendární opolidé (Mare‰), 349,– Kã,
vydalo Motto. Yetti, jeren, seskveã jsou
rÛzná místní pojmenování pro neznámé
opolidi, znám˘ kryptozoolog nás zavede
na nehostinná, zapomenutá místa na‰í pla-
nety, kde se mají tito opolidé vyskytovat,
mnoÏství fotografií...

Rokytka putování k pramenÛm (Hradil),
290,– Kã, vydala Fabula. Putování podél
celého toku Rokytky, která protéká také
Prahou 14, putování krajinou a ãasem, flo-
ra a fauna, vliv ãlovûka na Rokytku a na-
opak, mnoÏství fotografií.

Prezident, papeÏ a premiérka – trojice,
která zmûnila svût (O Sullivan), 360,– Kã,
vydal Ideál. Ronald Reagan, Jan Pavel II.
a Margaret Thatcherová – tfii osobnosti, tfii
osudy, v‰ichni tfii pfieÏili atentát a v˘raznû
pfiispûli k rozpadu komunismu ve v˘chod-
ní Evropû...

DIVADLO Horní Počernice

dvoustranu pfiipravil: j‰

Upozornění PRE
Dne 13. února 2008 bude pfieru‰ena

dodávka elektrického proudu od 8 do
10 hodin v Zeleneãské ulici ã. 125 –
126/26, 28 a od 10 do 12 hodin v Sadské
ulici ã. 482 – 484/13, 15, 17. V této dobû
zde budou probíhat plánované práce na
zafiízení distribuãní soustavy PRE distri-
buce, a.s.
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K de se vzali v Hloubûtínû Tfii králové
v podveãer 19. 12. 2007? Tak nûjak se
moÏná ptali lidé, ktefií ten den potkali

v prostoru starého Hloubûtína Ka‰para, Meli-
chara a Baltazara. Vedení hloubûtínského
35. skautského oddílu Práãata tady uspofiáda-
lo vánoãní hru, která byla pro celé 31. skautské
stfiedisko Polaris, ve kterém je zdej‰í oddíl
registrován. Zúãastnili se tedy i ãlenové 5. chla-
peckého a 7. dívãího oddílu. A monolog nûkte-
rého z nich by mohl vypadat tfieba takto:

„Se‰lo se nás asi 50 na hfii‰ti u lesa v Hosta-
vické ulici. Byli jsme rozdûleni do pûti sku-
pin a ãekali jsme, co se bude dít. A jak tak
ãekáme, vy‰li z lesa Tfii králové. Co nám chtû-
jí? Pr˘ putují do Betléma a nesou JeÏí‰kovi
dary. Vyzvali nás, abychom se také vydali na
cestu a pokusili se získat pro JeÏí‰ka zlato,
kadidlo a myrhu, které mu nesou i oni. Bet-
lém pr˘ najdou podle hvûzdy, která bude sví-
tit na nebi. A najednou opravdu vy‰la jasná

bílá hvûzda a Tfii králové nás opustili a vyda-
li se za ní. NeÏ jsme si staãili fiíci, Ïe to byla
vlastnû svûtlice, uÏ dostala kaÏdá skupina pra-
vidla hry a plánek, kde mÛÏe plnit jednotlivé
úkoly a získat dary. Zazpívali jsme si koledu
Nesem vám noviny a potom se vydali na ces-
tu. Na‰e skupina ‰la ke kostelu a tam hledala

kartiãky se znaky KfiiÏovníkÛ s ãervenou hvûz-
dou a skládala zprávu, která na nich byla
napsaná. U KfiiÏovnického dvoru nás pfiivítal
bratr Paleãek, kter˘ nás nechal zavázat si
navzájem obvazem palec. Za kaÏ-
d˘ úkol jsme dostali dary pro JeÏí‰-
ka, ale pfied jejich plnûním jsme se
dovûdûli i nûco o historii Hloubû-
tína – o KfiiÏovnících s ãervenou
hvûzdou a kostele sv. Jifií. Podob-
né to bylo i u Staré hospody, kde
jsme ov‰em neplnili úkol – vÏdyÈ
to je hospoda a v té se kaÏd˘ kupec
na cestû do Prahy obãerstvuje a od-
poãívá. Taky jsme se obãerstvili –
dostali jsme tatranku. Nevím, ãím
zde krmili v dávn˘ch dobách for-
many a jejich konû, ale nám tat-
ranka docela bodla. Potom jsme
házeli na kuÏelky a tak jsme si také
u hospody nûjaké dary vydûlali.
Je‰tû rychle na trÏi‰tû, kde jsme
pomohli sloÏit pfiivezené zboÏí z velbloudÛ
a uÏ pospíchali do âertouzské ulice. Tam si
Herodes povolal i Tfii krále a vyzvídal, kde by
JeÏí‰ka na‰el. Ov‰em Tfii králové vûdûli, Ïe
tady nûco nehraje a proto se vymluvili, Ïe
vlastnû nic neví. Po odchodu z paláce pospí-
chali do Betléma a snaÏili se utéci Herodeso-
v˘m vojákÛm, ktefií po nich pásli. My jsme si
zazpívali PÛjdem spolu do Betléma a také
vyrazili. Betlém byl v na‰em plánku oznaãen
na hfii‰ti Slavoje Hloubûtín v blízkosti na‰í
skautské klubovny. KaÏd˘ z nás mûl na ruká-
vu papírovou pásku. Utíkali jsme pfied Hero-
desov˘mi pohÛnky, které pfiedstavovali na‰i
vedoucí. Komu strhli z ruky pásku, tomu se-
brali v‰echny dary, které získal a nesl pro JeÏí‰-
ka. Teda dost nás na‰tvali, ãlovûk se snaÏí a dfie
a potom pfiibûhne nûjak˘ obejda s papírovou
ãepicí na hlavû a dary jsou v ãudu.

Ale vût‰ina se nás do Betléma dostala
v pofiádku i s dary. A tam jsme na‰li Josefa,

Marii a malého JeÏí‰ka. Za chvíli dorazili i Tfii
králové. Radovali se, Ïe Betlém na‰li, a dáva-
li JeÏí‰kovi dary. Úplnû jako v koledách. Josef
i Marie a vlastnû i vÛl a oslík sice trochu pfii-

pomínali na‰e star‰í kamarády, ale to nevadi-
lo. V‰ichni jsme potom postupnû pfiistoupili
k Betlému a dali JeÏí‰kovi dary, které se po-
vedlo zachránit pfied Herodesov˘mi pohÛnky. 

Skupina, která pfiinesla darÛ nejvíc, vyhrá-
la. Chvilku pfiesvûdãovala oslíka, aby se otfiá-
sl. U‰atec si po chvíli dal fiíci a vypadnul z nûj
pytlík bonbonÛ jako cena pro vítûze vánoãní
hry. Je‰tû jsme si zazpívali Narodil se Kristus
Pán, popfiáli si hezké vánoce a roze‰li se domÛ.
Na cestu nám opût svítila hvûzda, protoÏe
ohnûstrÛjce, kter˘ se podle potfieby pfii hfie pfie-
vtûloval v Herodesova vojáka nebo oslíka,
mûl svûtlice dvû. Docela dobfie jsme si zahrá-
li a dovûdûli se, jak to bylo s cestou Tfií králÛ
do Betléma. A vy uÏ teì víte, jak se dostali
Tfii králové do Hloubûtína uÏ pfied Vánoci.
A pokud chcete vûdût o na‰em oddíle více
nebo chcete vidût dal‰í fotky z vánoãní hry,
podívejte se na www.pracata.cz.“

text a foto: Václav Nehasil
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Předvánoční Tři králové

Šipky letí z rukou dětí
Posledním prosincov˘m turnajem v restauraci Za Horou byl zakonãen 

dal‰í roãník tûchto setkání dûtsk˘ch ‰ipkafiÛ, kter˘ organizují A a B t˘my
·K PlzeÀka v ãele s Jifiím Markem (na snímku u terãÛ). Ten také redakci pos-
kytl v˘sledky a pfiidal i nûkolik podûkování a pfiání.

„Posledního turnaje se zúãastnilo 14 dûtí, po sedmi v mlad‰í (do 10 let)
i star‰í kategorii. Mezi tûmi men‰ími zvítûzil Dan Hansko, kter˘ dosáhl i nej-
vy‰‰ího hodu (122 bodÛ), mezi star‰ími byl první Dan Bruna, nejlep‰í dívkou
se stala Johana ·ponarová. Hrálo se opût v krásném prostfiedí, v obvykle vyni-
kající atmosféfie, opût o hodnotné ceny. Dík za to patfií zejména pánÛm Dra-
gounovi, Faltejskovi a Svobodovi, jejichÏ pomoc byla znatelná, dále spolu-
hráãÛm, ktefií pravidelnû pomáhají s organizací (Fanda, Milo‰, MarÈan, Béìa)
a v neposlední fiadû také ÚMâ Praha 14 i redakci ListÛ Prahy 14. O termínech
leto‰ních turnajÛ pro dûti budeme vãas informovat na na‰ich stránkách
www.skplzenka.org.“ text a foto: vok
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Mnoho lidí je
v rozpacích, kdyÏ
se setkají s rodiãi
peãujícími o handi-
capované dítû. Prá-
vû jim je urãena
níÏe uvedená zku-
‰enost jedné z ma-
minek. Vûfiíme, Ïe pomÛÏe tomu, abychom
spí‰e neÏ ostych, dokázali projevit pocho-
pení.

Proč je ta holčička divná?
„Jé, mami, proã je ta holãiãka tak div-

ná?“, vykfiikne va‰e malá treperenda, kdyÏ
se ve „va‰em“ matefiském centru objeví ma-
minka s handicapovan˘m dítûtem. A vy
najednou nevíte kam s oãima. Máte své dítû
okfiiknout, aby si holãiãky nev‰ímalo? Nebo
to pfiejít mlãením a honem to zamluvit? Nebo
se omluvit? Ale proã? VÏdyÈ ta otázka byla
naprosto bezelstná a je tfieba na ní stejnû pfii-
rozenû odpovûdût. „Holãiãka je trochu jiná,
protoÏe nûkteré dûti se jiné narodí. Nûkteré
vûci dovedou stejnû jako ostatní a jiné jim
jdou hÛfi.“ MoÏná bude následovat otázka
„A mÛÏu si s ní hrát?“ JistûÏe ano. Kdyby
dûcko nepatfiilo do kolektivu, nevzala by
ho maminka mezi jiné dûti. Ale tfieba se
mÛÏete maminky zeptat, nebude-li jí to vadit.
A to je první krok k navázání nové, pravdû-
podobnû zajímavé známosti. 

Na rodiãe z Mot˘lku se nedávno obrá-
tila jedna dobrovolnice s prosbou o radu,
jak se chovat k rodiãÛm tûÏce postiÏen˘ch
dûtí. To nám pomohlo si uvûdomit, kolik lidí
s námi nekomunikuje právû proto, Ïe se bojí,

aby se nás nûjak nedotkli. I v rámci ‰ir‰í rodi-
ny jako by to bylo tabu, o kterém se nemlu-
ví. Ale proã ne? Samozfiejmû jsme ãasto cit-
livûj‰í na chování okolí a hlavnû na projevy
nevraÏivosti a urãitû by mi znaãnû vadil
v˘slech typu „pavlaãová drbna“. Ale zdrav˘
zájem naopak potû‰í. Nakonec, díky své dce-
fii uÏ jsem i já vyslechla fiadu pfiíbûhÛ jin˘ch
maminek, kter˘m ãasto chybí moÏnost si
popovídat. Nejsem psycholog, takÏe ze mne
mluví pouze vlastní zku‰enost. Ale pokud
stojíte o nûkolik konkrétních doporuãení,
moÏná varování pfied zakofienûn˘mi pfied-
sudky, zde jsou:

Handicapované dítû není nemocné. Je
jen jiné neÏ ostatní. TakÏe va‰e dûti se
nemusí bát si s ním hrát.

PfiestoÏe si tyto dûti vût‰inou dost uÏi-
ly pfii rÛzn˘ch lékafisk˘ch vy‰etfieních,
nejsou to Ïádní „chudáãci“, které je tfieba
litovat. Vût‰inou jsou ‰Èastné, i kdyÏ jejich
pfiedstava ‰tûstí je moÏná trochu jiná neÏ
u ostatních dûtí.

Nedovolte, prosím, sv˘m dûtem, aby se
jim pro jejich „jinost“ posmívaly. SnaÏí
se, ale nûkdy jsou ne‰ikovnûj‰í, pomalej-
‰í a ménû pohotové. 

Pokud vidíte, Ïe potfiebují pomoc, po-
mozte, ale spí‰ nenápadnû, jakoby náho-
dou. A hlavnû chvalte kaÏd˘ sebemen‰í
úspûch. Pochvala je jedním z na‰ich hlav-
ních hnacích motorÛ. A kdyÏ zpozoruje-
te nûjak˘ pokrok, maminku urãitû potû‰í,
kdyÏ se o nûm zmíníte.

Nebojte se komunikace s maminkou
handicapovaného dítûte. Zeptejte se na to,
co vás zajímá, ale neberte to jako sen-
zaci. Myslím, Ïe pfiijdete na to, Ïe fie‰íte
spoustu stejn˘ch problémÛ, a tfieba na
nûkter˘ najdete spoleãné fie‰ení.

Jana ·edá

Únorové pozvánky 
na mimořádné akce Motýlku

úter˘ 19. 2. Klub rodiãÛ peãujících
o dítû s postiÏením. Zveme v‰echny rodiãe
na pfiíjemné setkání krátce pfied na‰ím zim-
ním rekondiãním pobytem. Vstup zdarma,
hlídání dûtí je moÏné po pfiedchozí domluvû.
17–19 hod. v Mot˘lku. 

stfieda 13. 2. Relaxaãní malování –
Pfiijìte se uvolnit a dobít. 18–20 hod. v Mo-
t˘lku

ãtvrtek 14. 2. Kocourkov – pohádka
v Galerii 14. Zaãínáme v 17.30 hod.

sobota 23. 2. Sobotní hlídání dûtí s posti-
Ïením

Klub Pacific v únoru

stfieda 13. 2. Spoleãná náv‰tûva filmu
ve Village Cinemas na âerném Mostû. âas
a název filmu bude upfiesnûn v klubu, vstup-
né pro klubáky zdarma.

ãtvrtek 14. 2. Turnaj v ping-pongu
a ‰ipkách, v Pacifiku 14.30–17 hod.

ãtvrtek 21. 2. Odpoledne stolních her,
v Pacifiku 14.30–17 hod.

Buì cool bez cigaret! Preventivní pro-
gram. V pondûlí 25. 2. od 15 hod. pro dûti do
12 let, ve stfiedu 27. 2. od 16.30 hod. pro
mládeÏ od 13 do 18 let.

Pátek 29. 2. Filmov˘ klub, film spoleã-
nû vybereme ve stfiedu. V Pacifiku od 17
hodin. 

PhDr. Zuzana Jelenová
pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem

s handicapy
www.motylek.org

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067, Praha 14
Tel. 281 912 081, 775 964 765

Komunitní centrum
MOTÝLEK

Zajíãek pomáhá v‰em dûtem a zvlá‰tû tûm
s rÛzn˘mi handicapy. Mohou b˘t v pfiírodû, se zví-

fiátky, hlavnû s koníky… Pfiijìte a uvidíte!

� JÍZDY NA KONÍCH ZDARMA PRO DùTI S HANDICAPY:
(individuálnû i organizace pracující s dûtmi): KAÎD¯ DEN 

V ·ESTAJOVICÍCH U PRAHY, kontakt: Veronika Námûstková:
773 978 271. Zdravé dûti, mládeÏ i dospûlé vozíme také (tréninky
i procházky) za poplatek: 5 Kã/minuta, nebo trénink a procházka cca
200–300 Kã. 

� ÚNOROV¯ V¯LET PRO V·ECHNY DùTI A JEJICH RODIâE:
23. 2. od 11 hod.

Pfiihlá‰ky a informace: Monika Splavcová: 605 466 166. PÛjdeme
ven s koníky i pokud bude sníh, zahrajeme si zimní hry a spoleãnû
postavíme nejvût‰ího snûhuláka – koÀáka. 

� B¤EZNOV¯ LYÎA¤SK¯ INTEGRAâNÍ TÁBOR: 
I. turnus: 9. 3.–16. 3., II. turnus: 16. 3.–23. 3., moÏnost

zÛstat aÏ do Velikonoãního pondûlí. 

� NOVÍ DOBROVOLNÍCI: i nadále hledáme dobrovolníky,
ktefií by mûli zájem pomáhat dûtem s handicapy a ktefií mají rádi konû.
Jsme malé obãanské sdruÏení, které pofiádá jízdy na koních zdarma
pro dûti s handicapy, celodenní integraãní v˘lety, integraãní tábory
a jiné aktivity. Za pomoc – s dûtmi i ve stájích (hlavnû asistence u jízd,
organizování programu pro dûti v klubovnû, pomoc na v˘letech)
je moÏné si domluvit vyjíÏìky na koních. RovnûÏ je moÏné napsat
potvrzení o praxi pro ‰kolu. A v neposlední fiadû radost ze smyslu-
plné práce a pomoci. Zájemci prosím kontaktujte: Zuzku Kfiápkovou
776 647 323
VÍCE INFORAMCÍ O NÁS A NA·Í âINNOSTI NA
WWW.ZAJICEKNAKONI.CZ, nebo na telefonu 776 582 848 – 
Markéta ·ulcová.
HLEDÁME SPONZORY LETNÍCH INTEGRAâNÍCH TÁBORÒ!!!

Zajíček na koni
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Kromû pravideln˘ch akcí v klubech jsme
pro Vás tento mûsíc pfiipravili jako kaÏd˘
rok Den otevfien˘ch dvefií. Pokud se chce-
te o Jahodû dozvûdût více, prohlédnout si
na‰e kluby a zjistit, co je u nás nového,
pfiijìte ve ãtvrtek 7. února do JAHODY.
Od 10 do 17 hod. jsou Vám dvefie otevfie-
ny. V rámci tohoto dne probûhne i slav-
nostní otevfiení novû zrekonstruovan˘ch
prostor klubu pro rodiãe s dûtmi JahÛdka.
Tû‰íme se na Vás. 

Kluby jsou pro vás otevřeny:
JAHÒDKA: ve stfiedu a ãtvrtek od 9 do

11 hodin.
JAHODA: v pondûlí, úter˘ a ãtvrtek

od 15 do 19 hodin.
DÎAGODA: v pondûlí, stfiedu a pátek od

14 do 20 hodin.
Terénního pracovníka Martina mÛ-

Ïete potkat na ulici kaÏdou stfiedu od
15 do 20 hodin.

A co se bude tento měsíc dít v klubech?

Klub JAHODA
9. února – V˘let. S JAHODOU na Pet-

fiín! Podnikneme zajímav˘ v˘let do mûsta
a pfiesto do pfiírody. Vy‰plháme nahoru na
horu, zahrajeme si zajímavé hry a snad do-
bydeme i PraÏsk˘ hrad. Pfiihlá‰ku na v˘let
dostanete v klubu JAHODA.

12. února – V˘tvarno. BlíÏí se sv. Va-
lent˘n, tak pokud máte nûkoho, koho bys-
te chtûli obdarovat nûjakou zajímavou Va-
lent˘nkou, pfiijìte za námi do JAHODY.
Bûhem úterního klubu budeme tvofiit a vy
pak mÛÏete hned zaãít obdarovávat.

23. února – V˘let. ¤ádûní v bazénu.
Tentokrát si vyrazíme s JAHODOU za-
plavat do bazénu Lagoon v LetÀanech. Pfii-
hlá‰ky na v˘let budou k dispozici v klubu
JAHODA.

28. února – JAHODOV¯ turnájek ve
stolním fotbálku. Pfiijìte spolu se sv˘m
kamarádem nebo kamarádkou od 16 hodin
do JAHODY a zapojte se do na‰eho fot-
bálkového turnájku. Vítûzové si vybojují
zaslouÏenou odmûnu. 

Klub DŽAGODA
DÏagoda se bude vûnovat tématu závislostí.
Více informací o akcích na 
www.jahodaweb.cz/dzagoda
Pondûlí 4. února – GAMApruda 
(od 17 hod.)
Pondûlí 11. února – DÏagodová liga ve
fotbálku (registrace do 17 hod.) 
Stfieda 13. února – Valent˘nské v˘tvarno 
Pondûlí 18. února – Turnaj ve psaní sms
(od 17 hod.) 
Sobota 23. února – Sobotní v˘letování
(pfiihlá‰ky u pracovníkÛ klubu) 
Pátek 29. února – Kul-
turní klub (od 17 hod.)

JAHODOVÉ MENU DDM na Černém Mostě

v únoru nabízíme
9. 2. so. Odpoledne v klubu. Hry, zába-

va, soutûÏe. Vûk od 12 let, vstup zdarma
11–16 hod.

14. 2. ãt. Valent˘nsk˘ ples princÛ
a princezen III. Pfiipravte si plesové ‰aty
a la princezna a pfiijìte. Princové jsou téÏ
vítáni. Od 10 let, cena 10 Kã, 16–18 hod.

15. 2. pá. Valent˘nská diskotéka v klu-
bu. Zábava, soutûÏe pro jednotlivce i sku-
piny, hry. Vûk od 12 let, cena 10 Kã.

23.–24. 2. so–ne Scooby doo – nocová-
ní v klubu. Program na téma známého pfií-
bûhu. Vûk od 12 let, cena 25 Kã, od 19.30
v so do 10 hod. ne.

Klub Most – Novû stolní tenis a PC kaÏ-
dé pondûlí a pátek 15–19 hod.

Zahájili jsme tfiímûsíãní kurzy ãe‰tiny
a matematiky na pfiijímací zkou‰ky pro Ïáky
5. tfiíd. Cena 550 Kã/kurz (1 hod. t˘dnû), je
moÏno se je‰tû pfiihlásit. Dal‰í nové krouÏ-
ky – stolní tenis pro zaãáteãníky, PC pro
dospûlé a seniory, krouÏek Hip-hopu.

Sobotní lyÏování – 16. 2. Herlíkovice
v Krkono‰ích, 550Kã/os. (v cenû doprava
a skipas) odjezd z â. Mostu, nutná rezer-
vace a platba pfiedem v hotovosti v DDM
âern˘ Most, více informací karel.sla-
ma@ddmpraha9.cz a nebo 731 562 076  
Nabídka zimních táborů – pfiihlá‰ky
k dispozici v DDM

23. 2.–1. 3. Transsibifiská magistrála –
zimní tábor pro dûti 7–13 let, Janov n. Ni-
sou, Jizerské hory, cena 2 700 Kã

24. 2.–2. 3. LyÏafisk˘ tábor pro lyÏafie
i snowboardisty ve vûku 10–17 let, âesk˘
·umburk, Jizerské hory, cena 2 800 Kã

24. 2.–2.3. Dobytí severního pólu – zim-
ní tábor pro dûti ve vûku 7–15 let, StráÏné
v Krkono‰ích, cena 2 300 Kã

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

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

BB-klub program na ÚNOR
LyÏafisk˘ kurz – jarÀáky 23. 2.–1. 3. Horní
Mar‰ov, sjezdovky Îacléfi, Pec p. SnûÏkou,
âerná hora (15–19let), cena 2.390,– Kã +
doprava
Anglick˘ klub pro teenagery – kaÏdou stfie-
du 16.45–18.15 v KC Hefimánek, Vybíralo-
va 969. Podporováno z grantu Partnerství
a Mâ Praha 14. Kontakt: P. Trefn˘ 775 024 742,
bbklub@centrum.cz
BB FOTBAL pro mládeÏ a star‰í – kaÏ-
d˘ ãtvrtek 18–19.30 v tûlocviãnû PTH Sto-
liÀská 41B, areál Chvaly. Kontakt: Martin
777 033 592. Pofiádá BB klub Církve bratrské,
âern˘ Most

Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail:
info@obcanskainspirace.cz

Program na únor 
ZÁPIS do krouÏkÛ a kurzÛ pro dûti

i dospûlé na druhé pololetí (od února 2008)
stále probíhá. Kromû pokraãování v‰ech
krouÏkÛ otevfieme napfi. opût ‰achov˘ krou-
Ïek pro dûti, nov˘ krouÏek flétniãky pro
zaãáteãníky – pfied‰kolní dûti a krouÏek hry
na keyboard pro zaãáteãníky. Pokraãují
v‰echny krouÏky pro pfied‰kolní dûti a ma-
minky s mal˘mi dûtmi. 

Také chystáme tvofiivé velikonoãní díl-
niãky opût s lektorkou Krist˘nkou – aktu-
ální informace najdete na www.obcanska-
inspirace.cz. 

EKOkroužek a EKOklub

I v zimních mûsících si mÛÏete pfiijít hrát
k nám! Pro dûti, které zajímá pfiíroda, dûní
okolo nás a vlastní moÏnosti v ochranû
Ïivotního prostfiedí pfiipravujeme klubov˘
program, nyní doplnûn˘ o mezinárodní pro-
jekt Active learning – mûfiení spotfieby elek-
trické energie. Na blíÏící se jaro pfiipravu-
jeme vycházky a v˘lety. Tyto akce jsou
zdarma. 

*
Bezplatné sociálnû právní poradenství 

Bezplatná právní poradna (JUDr. Ja-
natová, mgr. Hovorka, JUDr. DoleÏalo-
vá, Milena Nykod˘mová) – Obãanská
inspirace, Kuãerova 14.

Do poradny se mÛÏete objednávat na
tel.: 776 046 112, 281 918 473 nebo pfiímo
ve sdruÏení. Dotazy mÛÏete také zaslat
e-mailem na: info@obcanskainspirace.cz

Turistický oddíl ORION
93. pionýrská skupina

Kpt. Stránského 994, âern˘ Most 

Pojeďte s námi na hory!

Jarní prázdniny v Jifietínû pod Jedlo-
vou 23. 2.–1. 3. pro dûti 6–14 let
lyÏafie i nelyÏafie (boby, kluzáky)

Ubytování v chatû Setuza, plná penze,
vlastní autobusová doprava z âerného
Mostu aÏ na místo. Poplatek 2.600,– Kã,
pfiihlá‰ky lze vyzvednout kteroukoliv
schÛzku v klubovnû oddílu – pondûlí
16–18 hod.
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Jednorázové programy matefiského
centra Klubíãko
V rámci pondûlních heren probíhá

9.30–11.30 kontrola stálé burzy, neproda-
né vûci pokud nejsou vyzvednuty, pfievádí-
me do burzy zdarma, posléze pfiedáváme
Diakonii.

V úter˘ otvíráme od února Alternativní
‰koliãku, zatím dopoledne. MoÏnost pfii-
hlá‰ek u J. ·indeláfiové tel. 739 034 435. Na
tomto telefonu je moÏné se pfiihlásit také do
krouÏku taneãkÛ. 

13. 2. 9.30–11.30 probûhne jiÏ tradiãnû
devát˘ Karneval se soutûÏemi. Vstup je vol-
n˘. Tû‰íme se na maminky a dûti. 

Program Zamûfieno na maminky, tento-
krát k tématÛm v˘chovy probûhne 20. 2. od
10.15 do 11.15. Volnû navazuje na pfiedchá-

zející témata komunikace z pohledu trans-
akãní anal˘zy. Maminky s dûtmi mohou vyu-
Ïít otevfienou hernu 9.30–11.30. Omlou-
váme se, ale s ohledem na prázdniny v tomto
mûsíci neprobûhne program stimulaãní
skupiny pro dûti od 3 do 6 let. Cviãení pro
maminky a dûti probíhá ve stfiedu od 10. 45
hod. Programy zpíváníãka budou pravidel-
nû zaãínat v 10 hod., navazují tvÛrãí dílny.
âtvrteãní ·koliãka Beránek zve 7. 2. ‰ko-
liãkové dûti na spoleãnû zahrané divadlo
O starém psu Bodríkovi a vlku. Únorové
páteãní herny budou probíhat na téma Hra-
jeme si se zvífiátky. Budeme tvofiit rÛzná
zvífiátka, tuãÀáka, koãiãku, rybiãky, které
budeme chytat na udici. Nauãíme se nové
písniãky Uhlífie a Svûráka.

V dobû prázdnin bude program MC Klu-
bíãko omezen. O zmûnách a pravidelném
programu se informujte na v˘vûsce a na‰ich
stránkách.

Vedoucí: Ing. Mgr. Marie Nováková 
775 204 208, zástupce: Ing. K. Vavru‰ková
608 134 744

V prosinci se na Cestû kolem svûta s Villi
Fogem ocitáme v Austrálii. Na schÛzkách se
hrají etapy: Indonésie – tradiãní skok pfies
kámen – alias ko‰tû; Nov˘ Zéland – bûh se
svázan˘ma nohama jako pták Kiwi. Vyrábí-
me dáreãky pro oddíl a vánoãnû vyzdobuje-
me celou klubovnu. První prosincovou schÛz-
ku k nám zavítal Mikulá‰ s ãertem a po
zazpívání písniãky ãi pfiednesu básniãky nám
i do punão‰ek nadûlili nûjakou dobrotu – pod-
le toho kdo si co zaslouÏil. Tak jako loni v pro-
sinci jsme se i letos rozhodly pomoci na‰im
zvífiátkÛm. Loni to byly koãiãky z útulku na
Palmovce a letos pro zmûnu pejskové z útul-
ku v Libni. A tak jsme nelenily, vybraly od
kaÏdého ãlena 100,– Kã a vyrazily na velk˘
nákup psích potravin do Globusu na âern˘
Most. Následnû jsme pak nakoupené potravi-
ny a Àamky do útulku spoleãnû zanesly. Bylo
to moc hezké a dojemné setkání – paní Abra-
hamová nás mile pfiivítala a velice zajímavû
a s láskou nám o pejscích vyprávûla. Pak ná-
sledovalo jen samé mazlení, hlazení, drbání
a krmení pi‰koty. Tento útulek je azylem pro
staré a t˘rané psy a je vidût, Ïe se tu mají pej-
skové v rámci moÏností velmi dobfie. Posled-
ní tradiãní tfiídenní akcí je vánoãní v˘prava na
chatu na‰í vedoucí – do Kostelce nad âer-
n˘mi lesy. Veãer hrajeme stolní hru „Osadní-
ky z Katanu“, povídáme si o Austrálii a pokou-
‰íme se pfiíst ovãí vlnu. Pfied spaním hrajeme
je‰tû hru ve dvojicích – vysvûtlování slov
a posloucháme pohádku na dobrou noc. Celá
sobota se nám promûnila v ·tûdr˘ den. Ráno
po nákupu, rozcviãce a snídani vyráÏíme na
mal˘ v˘let do lesa. Cestou tfieseme bezem,

trháme chvojí a hlavnû rozdáváme dobrÛtky
pro lesní zvífiátka. Pfied chatou si zdobíme stro-
meãek a koná se první australská etapa – pfied-
vedení tance domorodcÛ. Od 15 hodin je
vánoãní odpoledne, plné vánoãních zvykÛ
(s ofií‰ky, jablíãky, hod botou, tahání polínek,
stoupání na sekyrku, pou‰tûní lodiãek apod.).
Poté zaãínáme s pfiípravou bramborového salá-
tu, vyrábíme adventní vûnec a v‰e kolem zdo-
bíme. V 19 hodin usedáme v krojích ke ‰tûd-
roveãerní veãefii a dodrÏujeme ve‰keré tradice
co k tomu patfií. Pak následuje cukroví a zpûv
koled s kytarou a flétnami. Nakonec jdeme ven
ke stromeãku, kde rozsvûcujeme svíãky a prs-
kavky. Mezitím pfii‰el do chaty JeÏí‰ek a za-
nechal nám tam dáreãky a tak pak rozbalujeme
a rozbalujeme a radujeme se. V nedûli dopo-
ledne probûhla velká hra v Kostelci. Holky roz-
dûlené do tfií skupin zji‰Èují odpovûdi na rÛzné
záludné otázky. Po obûdû uÏ jedeme domÛ.

Na poslední schÛzce v roce 2007 je vyhod-
nocení za prosinec a vánoãní soutûÏe. Dáváme
také i satalick˘m zvífiátkÛm na pfiilep‰enou
a ptáãkÛm do krmítek, pou‰tíme si koledy,
pojídáme cukroví, rozdáváme si je‰tû osobní
a hlavnû oddílové dáreãky a scházíme se u roz-
svíceného stromku s prskavkami. Na konci
schÛzky rozná‰íme do schránek PFky. 

Hodnû ‰tûstí, zdraví, pohody a spoko-
jenosti v roce 2008 pfieje 83. dívãí oddíl
„AMAZONKY“

vedoucí oddílu Eli‰ka Hermanová –
Rusalka

Neziskovky a obãanská sdruÏení
11ÚNOR 2008

stránky 8 – 11 pfiipravila Alena Veselá

Prosincová pohoda u Amazonek

Centrum 
Welcome
(Vítáme Vás)
KCR Hefimánek www.prorodinu.cz
777 901 377; 776 305 228
Vybíralova 969, kcr.hermanek@seznam.cz

Sobotní workshopy hry na bicí zdarma.
Seznamte se s ‰irokou ‰kálou bicích
nástrojÛ. Druh˘ workshop probûhne 8. 3.
od 10 hod., více na 724 761 196. (omlou-
váme se za chybné datum v minulém
ãísle)

Kurz hraní na bicí – individuální hodi-
ny – více na 724 761 196.

V̆ uka hry na kytaru – individuální hodi-
ny pro dûti i dospûlé – tel.: 724 761 196.

V˘uka angl. jazyka pro rodiãe s hlídá-
ním dûtí – stále se mÛÏete hlásit.

Kurz práce na PC pro maminky na a po
MD. Více na www.prorodinu.cz

V˘tvarná dílna pro dospûlé. Kurzy pro-
bíhají v úter˘ od 16.45.

Základy tance a step. Pondûlí od 17.15.
Zveme dûti, rodiãe, prarodiãe na otevfie-
né pfiedná‰kové veãery o cizincích mezi
námi s tradiãním obãerstvením:
4. 2. Exklusivní „v˘let do Bulharska“ s pfie-

kvapením
18. 2. a 3. 3 se mÛÏete tû‰it na dal‰í hosty-

cizince mezi námi (vÏdy od 17 hod)
Maminky, tû‰íme se na Vás v na‰em

matefiského centru! (PO, ÚT, ST od 9 do
12 hodin)
Hudební aktivity pro maminky s dûtmi

– stfieda dopoledne
Hrátky s robátky (41–18 mûs.) – 9 h. 
První krÛãky k hudbû

(18 mûs.– 4 r.) – 10 h.

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha
Vlãkova 1067 Praha 9
âern˘ Most – pfiízemí,
vstup zahradou
E-mail:klubickocernymost@seznam.cz, 
www. praha.ymca.cz/klubicko 

Přijďte na návštěvu
V KCR Hefimánek probíhají aÏ do konce

kvûtna v rámci práce s cizinci multikulturní
veãery zamûfiené vÏdy na konkrétní národ,
o kterém nám povídá lektor – rodil˘ cizinec.
Souãástí kaÏdého takového veãera je ochut-
návka patfiiãného tradiãního pokrmu – tak jsme
jiÏ ochutnali turecké cukroví pfii toulkách po
Istanbulu, medovník z Ukrajiny, vánoãní cuk-
roví z Ameriky a napfi. ko‰er bramboráãky upe-
ãené pfii pfiíleÏitosti Izraelského svátku Cha-
nuka. Pfiedná‰ky jsou otevfiené v‰em, kdo mají
zájem. Je obohacující si uvûdomit, ãím nám
mohou jiné národy pfiispût k pestfiej‰ímu vidû-
ní svûta, ãi tfieba i jaké nás mohou nauãit recep-
ty. V únoru a bfieznu se budeme tû‰it na hosty
z Ukrajiny, Vietnamu, Bulharska, âíny. Pfiijì-
te a nechte se pfiíjemnû pfiekvapit. Pfiedná‰ko-
vé veãery od 17 hod pofiádáme kaÏdé druhé
pondûlí. Martin Jaro‰
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Od záfií 2008 bude otevfieno deta‰ované pra-
covi‰tû Gymnázia Praha 9 Chodovická 2250
Horní Poãernice na âerném Mostû, v areálu
Z· Vybíralova (jedná se o samostatn˘ oddû-
len˘ pavilon). Zájemci o studium z fiad ÏákÛ
5. a 9. roãníkÛ Z· budou mít moÏnost studo-
vat na âerném Mostû v pfiíjemném prostfiedí
nedaleko koneãné stanice metra trasy B. Na‰e
gymnázium pfiijímá pro pfií‰tí ‰kolní rok stu-
denty do dvou prim osmiletého studijního cyk-
lu a do jednoho prvního roãníku ãtyfiletého stu-
dijního cyklu. První roãník ãtyfiletého studia
pro zájemce z 9. tfiíd Z· a jedna z prim pro
zájemce z 5. tfiíd Z· budou umístûny právû
v tomto novû otevfieném deta‰ovaném praco-
vi‰ti. Druhá tfiída primy bude trvale umístûna
v pÛvodní budovû Gymnázia v Horních Poãer-
nicích. Pfiihlá‰ky ke studiu je nutno odevzdat

do 28. února k rukám fieditelÛ Z·. Zájemci
o studium obdrÏí dopis s podrobn˘mi instruk-
cemi k pfiijímacímu fiízení. Rodiãe budoucích
primánÛ mohou v pfiihlá‰ce k adrese gymná-
zia pfiidat poznámku, zda preferují studium
v Horních Poãernicích nebo v deta‰ovaném
pracovi‰ti na âerném Mostû. Vedení ‰koly se
bude snaÏit poÏadavkÛm vyhovût, ale koneã-
né rozhodnutí zÛstává v jeho rukou. Pfiijíma-
cí zkou‰ky ãekají pouze Ïáky 5. tfiíd. Leto‰-
ní absolventi 9. roãníkÛ Z· budou v˘jimeãnû
pfiijati pouze na základû svého dosavadního
prospûchu z posledních dvou let. VyuÏijte ‰an-
ci, která se uÏ nebude opakovat. Podrobnûj‰í
informace lze získat na tel. 281 921 487 nebo
na www.gymnchod.cz

Mgr. Z. Suchomelová
zástupce fieditele gymnázia

·kolství
12 ÚNOR 2008

JiÏ po páté za sebou probíhá v nûkter˘ch
základních ‰kolách ve 2. a 3. tfiídách na‰eho
obvodu celorepublikov˘ policejní preventivní
projekt AjaxÛv zápisník, jehoÏ maskotem je
dûtmi oblíben˘ ply‰ov˘ policejní pes Ajax.
Vy‰kolen˘ policista dûtem nenásilnou formou
úmûrnou jejich vûku a zku‰enostem povídá
o jejich bezpeãnosti, o ‰ikanû a návykov˘ch
látkách, o rozmanité policejní práci. Zvídavost
‰koláãkÛ je obrovská, i zku‰en˘ policejní pre-
ventista se nad dotazy dûtí nûkdy „zapotí“.
NáplÀ hodin je velmi pestrá i díky tomu, Ïe si

druháci i tfieÈáci mohou vyzkou‰et policej-
ní ãepici, prohlédnout zbraÀ, pouta nebo si
sejmout otisky. Na konci pfiedná‰ky pak ob-
drÏí malé dáreãky, napfi. rozvrh hodin s linka-
mi tísÀového volání, tuÏky, pravítka s logem
pejska Ajaxe, kartiãky s preventivními rada-
mi. Dûti mají o besedy s policistou zájem a na
Z· Gen. Janou‰ka dokonce napsaly o Ajaxo-
vi básniãky.

nprap. Mgr. Gabriela Krupiãková
Obvodní fieditelství Policie Praha III.

(Prahy 3, 8 a 9) 

Státní gymnázium v Praze 14

Îáci ZU· Horní Poãernice se zúãastní pfiehlídky
v˘tvarného oboru a soutûÏe hudebního oboru, které
vyhlásilo Ministerstvo ‰kolství, mládeÏe a tûlov˘-
chovy âR pro ‰kolní rok 2007/2008. SoutûÏními dis-
ciplínami hudebního oboru v tomto roce jsou: hra
na klavír, hra na smyãcové nástroje, hra na kytaru,
hudební skladba a hra na akordeon. SoutûÏe se kona-
jí formou ‰kolního, okresního, krajského a ústfied-
ního kola. Ve stfiedu 13. února se koná ‰kolní kolo
národní soutûÏe ve hfie na kytaru. SoutûÏící jsou roz-
dûleni podle vûku do dvanácti kategorií a soutûÏní
repertoár bude sloÏen ze skladeb nejménû dvou slo-
hov˘ch období. LZ

Informace ze ZUŠ

Únorov˘ program

4. 2. 18 hod. sál ZU· Koncert ÏákÛ pûvecké tfiídy
5. 2. 17 hod. Kru‰nohorské divadlo Teplice: spoleãn˘ koncert ÏákÛ ZU· Horní Poãer-

nice a ÏákÛ ZU· Teplice
13. 2. 16 hod. sál ZU· ·kolní kolo národní soutûÏe ÏákÛ ZU· âR ve hfie na kytaru
15. 2. 17 hod. sál ZU· Koncert ÏákÛ flétnové tfiídy
18. 2. 18 hod. sál ZU· V. hudební veãer koncert ÏákÛ ZU·
20. 2. 18 hod. Divadlo Horní Poãernice: spoleãn˘ koncert ÏákÛ ZU· Teplice a ÏákÛ

ZU· Horní Poãernice

Dvakrát z Chvaletické
Dûvãata z Aerobic klubu Chvaletická mají

za sebou úspû‰ná vystoupení na 5. roãníku
závodÛ O zlatou vánoãku v Podûbradech a na
soutûÏi Master class v Lounech (na snímku),
a to ve v‰ech vûkov˘ch kategoriích. Ve ‰kole
od února pfiipravují je‰tû cviãení na stepech
(stupínky na aerobic) pro dûvãata ve vûku
10–14 let, které bude probíhat v pondûlí a ve
stfiedu od 17 hodin v gymnastickém sále. Tam-
téÏ probûhnou i hodiny pro dospûlé, na které
je moÏné se rovnûÏ pfiihlásit Kamile ·ebíko-
vé na mobil 606 499 821.

V dûtské kategorii „Malá formace“ se ste-
pující dívky z klubu Hanny Dance pfii Z·
Chvaletická dostaly aÏ na mistrovství svûta
v Nûmecku, kde v loÀském roce pfii své pre-
miéfie obsadily dvanáctou pfiíãku. KaÏdoroãnû
stepafisk˘ klub Hanny Dance pofiádá populár-
ní stepafiskou pfiehlídku PraÏská ãtrnáctka
a vystupuje rovnûÏ na ‰kolní akademii. red

Ajaxův zápisník pokračuje i letos
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Stránka našich seniorů
Dnes poprvé se v Listech objevuje stránka, kterou budeme pravidelnû vûnovat pro-

blematice seniorÛ. Víme o nich, Ïe patfií k na‰im nejvûrnûj‰ím ãtenáfiÛm, Ïe se zají-
mají o dûní v na‰í mûstské ãásti ãasto víc neÏ mlad‰í roãníky. Na této stránce jim chce-
me nabízet informace jak z Prahy 14, pfiedev‰ím o ãinnosti zdej‰ího klubu seniorÛ,
tak i v mnohem ‰ir‰ím zábûru, s pfiihlédnutím k jejich specifick˘m potfiebám, pro-
blémÛm, zájmÛm a vûkem limitovan˘m moÏnostem. Tuto stránku chceme vytváfiet
i s jejich pomocí a pfiispûním: mohou nám posílat jak námûty, tak drobné postfie-
hy ze svého Ïivota, rádi uvefiejníme blahopfiání u pfiíleÏitosti va‰eho Ïivotního jubi-
lea. A moÏná, Ïe nûkde na pÛdû objevíte staré zaÏloutlé fotografie ãi dobové píse-
mnosti, jeÏ by se nám mohly hodit do kroniky Prahy 14. red

Seniofii
13ÚNOR 2008

Internet
pro seniory

Centrum vzdûlávání a vefiejného inter-
netu pfiíspûvkové organizace KVIZ Pra-
ha 14 na âerném Mostû, MaÀákova 745
(telelefon 222 940 932–3) nabízí senio-
rÛm nad 65 let následující poãítaãové kur-
zy v cenû 200,– Kã za 10 lekcí:
� základy práce na PC
� v˘uka Microsoft Word
� v˘uka Microsoft Excel
� v˘uka Microsoft Power Point
� jednoduchá tvorba webov˘ch stránek

Pro dal‰í zájemce z fiad seniorÛ je k dis-
pozici vefiejn˘ internet v cenû 15,– Kã
na hodinu a s obãerstvením za lidové
ceny. Otevfieno pondûlí – ãtvrtek 10–18
hod., pátek 10–15 hod.

Nový zdroj informací
Nebojte se proniknout do této nové

techniky a jejím prostfiednictvím získat
skvûlé informace napfi. o Ïivotním stylu ve
vy‰‰ím vûku, o vyuÏívání volného ãasu
v dÛchodovém vûku, zdravotní informace
a mnoho dal‰ích. Nabízíme vám nûkteré
internetové adresy, kde najdete urãitû i to,
co vás zajímá:

www.seniori.org zdravotní, sociál-
ní a spotfiebitelská poradna, informace
o dobrovolnictví, materiály EU t˘kající se
seniorÛ, publikace, vzdûlávání, sport, cesto-
vání, inzerce a diskuse

www.seniortip.cz tipy pro seniory,
diskuse, foto galerie, foto soutûÏ, akce, set-
kání, recepty, pohlednice, inzerce, zpravo-
daj, tv program, posílání sms zdarma, hry:
sudoku, ‰achy, domino, pokr, lodû atd.

www.senio.cz poezie, pfiíbûhy, po-
vídky rozhovory, knihy, fejetony, informa-
ce o vzdûlávání, cestování, kultufie, zdraví,
sportu a zálibách, moÏnost inzerce, nabíd-
ka práce, seznamka, odkazy na vyhledáva-
ãe vlakov˘ch, autobusov˘ch a leteck˘ch
spojení a na vyhledávaãe tel. ãísel a PSâ,
mapy.

www.tretivek.cz informace o so-
ciálních sluÏbách, o zdraví, cestování, vol-
noãasové aktivity, práce pro seniory, vzdû-
lávání atd.

www.veselysenior.cz nabídka akcí
pro voln˘ ãas

www.aktivni.cz magazín, diskuse,
informace o zálibách, cestování a zdraví

www.vltavska.cz Klub aktivního stá-
fií, Universita volného ãasu, pfiedná‰ky,
akce, cestování

www.kultura.aktualne.centrum.cz/ind
ex.phtml aktuální kulturní pfiehled

Dům PORTUS nabízí
Krizová linka – SENIOR TELEFON – zdarma 24 hodin dennû 800 157 157
Krizová a poradenská telefonní linka pomoci seniorÛm.
Na senior telefonu si mÛÏete dojednat i konzultaci v právní poradnû pro seniory, v psycho-
logické a mezigeneraãní poradnû a v pastoraãní poradnû. 

Informaãní a poradenské centrum (pro star‰í lidi a jejich blízké) 
� pfiehled poskytovatelÛ sociálnû zdravotních sluÏeb
� informace ze sociální oblasti
� informace z oblasti zdraví
� informace o vzdûlávání seniorÛ
� nabídka divadel, kin, v˘stav, pfiedná‰ek, vycházek a dal‰ích akcí
� nabídka cviãení a plavání pro seniory
� nabídka cestovních kanceláfií
� osobní inzerce pro seniory
� informace z Domu Portus

tel. 222 333 500, e-mail poradna@Ïivot.cz, nebo osobnû v Domû Portus, Karolíny Svût-
lé 18, Praha 1 – po, út, ãt 9–12, 13–16 hod., st. 9–12, 13–18 hod. pá zavfieno.

âlenové klubu seniorÛ se schází jiÏ pfies
rok pravidelnû kaÏdou stfiedu od 15 do 18
hodin v Domû sociálních sluÏeb v Bojãenko-
vû ulici na âerném Mostû. Tato pravidelná set-
kávání budou pokraãovat i v leto‰ním roce.
Kromû posezení u kávy a ãaje, popovídání si
a vzájemného seznamování, vyslechnou pfií-
tomní bûhem roku nûkolik pfiedná‰ek odbor-
níkÛ na nejrÛznûj‰í témata, jako napfi. zdra-
votní, vlastivûdné, cestování atd. 

NejbliÏ‰í zajímavou akcí v klubu bude ve
stfiedu 6. února od 15 hodin masopustní pro-
gram pod názvem „KdyÏ v Praze b˘valo blaze“.
Na jaro se pfiipravují poznávací autokarové zá-
jezdy, o nichÏ budeme vãas informovat. ves

Odpoledne s jubilanty
Pfii setkání osmdesátilet˘ch a pûtaosmde-

sátilet˘ch jubilantÛ 16. ledna v Galerii 14 ná‰
kulturní stánek praskal ve ‰vech. Na pravi-
delné akci, pofiádané Mâ Praha 14 a pfiíspûv-
kovou organizací KVIZ Praha 14 se pfii pfiíle-
Ïitosti úctyhodného Ïivotního jubilea se‰lo
témûfi 40 seniorÛ. Pro radost jim zahrálo smyã-
cové kvarteto hudbu jejich mládí, s blahopfiá-
ním a pozdravy pfii‰la zástupkynû starosty
Mgr. Jitka Îáková a v‰ichni si odná‰eli upo-
mínkov˘ dáreãek. Pfii poho‰tûní besedovali
o v‰em co je zajímá s vedoucí oddûlení kultu-
ry a sportu KVIZ Praha 14 Eugenií âechovou
a hlavnû v‰ichni mezi sebou. Mnozí se vzá-
jemnû znají a jiní tu na‰li nové pfiátele. ves

Krátce z klubu seniorů

Klub seniorÛ je pfiíjemné místo k pravidelné-
mu stfiedeãnímu setkávání. foto: ves
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Sestavování rozpoãtu se fiídí zákonem
ã. 131/2000 Sb., o hlavním mûstû Pra-
ze ve znûní zákona ã. 145/2001 Sb.,

a dále zákonem ã. 250/2000 Sb., o rozpoãto-
v˘ch pravidlech územních rozpoãtÛ. 

Oddûlení rozpoãtu (OE) zaãalo na pfiípra-
vû sestavení rozpoãtu na rok 2008 pracovat jiÏ
v polovinû roku 2007. Jednotlivé odbory byly
vyzvány k pfiedloÏení sv˘ch poÏadavkÛ a byly
predikovány pfiíjmové moÏnosti mûstské ãás-
ti Praha 14.

Od 1. 1. 2008 do‰lo ke zmûnám v organi-
zaãní struktufie úfiadu Mâ Praha 14. Novû
vznikl Odbor správy majetku a investic, do
kterého byla zaãlenûna agenda správy majet-
ku (v roce 2007 v Odboru ekonomiky a sprá-
vy majetku) a pfiíprava realizace investiãních
akcí mûstské ãásti (v roce 2007 v Odboru
územního rozvoje). Odbor územního rozvoje
byl zru‰en a agenda územního rozvoje a územ-
ního plánování byla jako oddûlení zaãlenûna
do Kanceláfie starosty. 

Od 1. 1. 2008 rovnûÏ funguje novû zfiízená
pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14, pod
níÏ byly pfievedeny ãinnosti v oblasti kultury,
provozování Centra vzdûlávání a vefiejného
internetu a vydávání mûsíãníku Listy Prahy 14. 

Od roku 2007 do‰lo v dÛsledku nov˘ch
právních norem ke dvûma zásadní zmûnám
ve finanãních vztazích státního rozpoãtu k roz-
poãtu mûstské ãásti Praha 14:

– V návaznosti na zákon ã. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluÏbách, jiÏ nejsou od roku 2007
rozpoãtovány dotaãní tituly t˘kající se finan-
cování sociálních sluÏeb, které byly dosud
poskytovány z kapitoly V‰eobecná poklad-
ní správa státního rozpoãtu v rámci finanã-
ních vztahÛ státního rozpoãtu k rozpoãtu
hl. m. Prahy a následnû k rozpoãtu Prahy 14.
Konkrétnû se jedná o dotaci na domovy
dÛchodcÛ a dotace na ústavy sociální péãe.
Uvedené dotaãní tituly jsou nahrazeny nov˘m
dotaãním systémem, kter˘ je realizován
v rámci kapitoly Ministerstva práce a sociál-
ních vûcí.

– V návaznosti na zákon ã. 110/2006 Sb.,
o Ïivotním a existenãním minimu, a zákon
ã. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi,
do‰lo k nahrazení systému dávek sociální péãe,
jejichÏ nárok je podmínûn sociální potfiebnos-
tí, dávkami pomoci v hmotné nouzi. Od roku
2007 jsou jak nové dávky pomoci v hmotné
nouzi, tak stávající dávky pro zdravotnû posti-
Ïené obãany uvolÀovány z kapitoly Minister-
stva práce a sociálních vûcí, a proto jiÏ nejsou
rozpoãtovány v rámci finanãních vztahÛ stát-
ního rozpoãtu k rozpoãtu hl. m. Prahy a násled-
nû k rozpoãtu Prahy 14.

Obsahem finanãního vztahu státního roz-
poãtu k rozpoãtu Prahy 14 v roce 2008 je tedy
pouze pfiíspûvek na ‰kolství a pfiíspûvek na
v˘kon státní správy, kterou mûstská ãást vyko-
nává v postavení obce. 

V̆ ‰e pfiíjmÛ pro rok 2008 je rozpoãtována
ve v˘‰i 250.876.500 Kã. V˘daje bûÏné jsou
rozpoãtovány ve v˘‰i 218.667.500 Kã a kapi-
tálové v˘daje ve v˘‰i 50.670.000 Kã. Rozdíl
mezi v˘daji a pfiíjmy (tzv. financování) za-
hrnuje splátku pÛjãky od hl. m. Prahy, krytí
v˘dajÛ Zamûstnaneckého fondu a zapojení
Fondu oprav a Fondu rezerv a rozvoje. 

PŘÍJMY

Dotace pfiedstavují nejvy‰‰í pfiíjmovou
poloÏku v rozpoãtu na‰í mûstské ãásti. Dûlí se
na dotace ze státního rozpoãtu (pro rok 2008
ve v˘‰i 21.767.000 Kã) a dotace hlavního mûs-
ta Prahy (104.344.000 Kã). Dal‰í dÛleÏitou
poloÏkou v rozpoãtu je pfievod ze zdaÀované
ãinnosti ve v˘‰i 94.197.000 Kã. Tyto finanã-
ní prostfiedky byly v rozpoãtu vyuÏity hlavnû
na pokrytí kapitálov˘ch v˘dajÛ. DaÀové pfiíj-
my jsou stabilní ve v˘‰i cca 28.463.500 Kã,
nedaÀové pfiíjmy jsou ve v˘‰i 2.105.000 Kã.
U daÀov˘ch pfiíjmÛ se jedná o správní poplat-
ky, místní poplatky a daÀ z pfievodu nemovi-
tostí. NedaÀové pfiíjmy zahrnují pfiíjmy za
poskytování sluÏeb, sankãní platby, pfiíjmy
z úrokÛ a dal‰í drobné nedaÀové pfiíjmy.

Rozpoãet 2008
14 ÚNOR 2008
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Vývoj dotací v letech 2004–2008
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BĚŽNÉ VÝDAJE 

V̆ daje jsou ãlenûny dle urãení jejich ãer-
pání, tj. na v˘daje neinvestiãní a v˘daje kapi-
tálové (urãené na investice).

Neinvestiční výdaje:

1. správa majetku a investic – zde je roz-
poãtována ãástka 1.170.000 Kã na zaji‰tûní
studií a anal˘z pro investiãní akce, na kon-
zultaãní a poradenskou ãinnost, na nákup map
a kolkÛ, vypracování znaleck˘ch posudkÛ,
geometrick˘ch plánÛ atd. 

2. ochrana Ïivotního prostfiedí – rozpo-
ãtované finanãní prostfiedky jsou urãeny na
údrÏbu dûtsk˘ch hfii‰È, zlep‰ení vzhledu úze-
mí mûstské ãásti Prahy 14 (v˘sadba nov˘ch
rostlinn˘ch kultur, sbûr psích exkrementÛ,
sekání trávy atd.) a odvoz komunálního od-
padu 

3. doprava a v˘stavba – ãástka 4.250.000
korun je urãena na opravy a úklid motoristic-
k˘ch i nemotoristick˘ch komunikací

4. ‰kolství – je v rozpoãtu zaji‰tûno ãást-
kou 51.431.000 Kã, z toho tvofií v˘daje na pfiís-
pûvky do základních ‰kol a matefisk˘ch ‰kol
50.365.000 Kã

5. zdravotnictví a sociální vûci – zde je
rozpoãet niÏ‰í z dÛvodu toho, Ïe sociální dáv-
ky budou na‰í mûstské ãásti posílány úãelovû
bûhem roku a v prÛbûhu roku bude také roz-
poãet upravován. Schválen˘ rozpoãet pfied-
stavuje ãástku 2.600.000 Kã urãenou na zaji‰-
tûní peãovatelské sluÏby. Je zde také poãítáno
s ãástkou 3.756.900 Kã na zaji‰tûní lékafiské
sluÏby první pomoci. 730.000 Kã je urãeno na
protidrogovou prevenci. 

6. zastupitelstvo a místní správa – zde
jsou soustfiedûny odmûny ãlenÛm zastupitel-
stva, mzdové v˘daje a odvody sociálního
a zdravotního poji‰tûní, rovnûÏ jsou zde fi-
nanãní prostfiedky na vzdûlávání zamûstnan-
cÛ úfiadu. Dále je zde rozpoãtována ãástka
24.815.000 Kã na zaji‰tûní fiádného chodu

a provozu úfiadu mûstské ãásti Praha 14. Na
rozvoj informatiky je v rozpoãtu poãítáno
s 4.525.000 Kã.

7. pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14
– rozpoãet této organizace ãiní 12.000.000 Kã.
7.000.000 Kã je urãeno na pokrytí mzdov˘ch
a ostatních osobních nákladÛ zamûstnancÛ
a 5.000.000 Kã je urãeno na zaji‰tûní ãinnos-
ti redakce ListÛ Prahy 14, Centra vzdûlávání
a vefiejného internetu a úseku kultury a na
pokrytí provozu této pfiíspûvkové organizace. 

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

� Zde jsou rozpoãtovány finanãní pro-
stfiedky na akce: „Pfiístavba ubytovny Brou-
marská ã. 25“ ve v˘‰i 18.000.000 Kã, „Sta-
vební úpravy v objektu ·imanovská ã. 47“
ve v˘‰i 27.000.000 Kã, „Rekonstrukce v˘-

Rozpoãet 2008
15ÚNOR 2008

Příspěvek ze zdaňované činnosti 
v letech 2004–2008

Pfiíspûvek ze Zâ

Kapitálové v˘daje

tahÛ Kpt. Stránského 993–994“ ve v˘‰i
2.200.000 Kã a „Rekonstrukce v˘tahÛ Ro-
chovská 765–766“ ve v˘‰i 1.800.000 Kã.
� Dále jsou zde rozpoãtovány finanãní

prostfiedky na akci vybavení kuchynû pro
Z· Generála Janou‰ka ve v˘‰i 1.120.000 Kã
� Je tfieba, aby byla provedena moderni-

zace programového vybavení a v˘poãetní tech-
niky úfiadu, na toto je v rozpoãtu poãítáno
s 450.000 Kã.

Mûstská ãást se bude snaÏit stejnû jako
v minul˘ch letech získat bûhem roku kapitá-
lové dotace z prostfiedkÛ Magistrátu hlavního
mûsta Prahy a dále ze státního rozpoãtu.

V roce 2001 si mûstská ãást vzala pÛjãku od
MHMP ve v˘‰i 8 mil. Kã na financování opra-
vy domÛ v ulici Bratfií VenclíkÛ 1070–1072,
roãní splátka ãiní 889 tis. Kã a pÛjãka bude
splacena v roce 2010.

Takto sestaven˘ rozpoãet mûstské ãásti
Praha 14 na rok 2008 byl dne 18. prosince
2007 projednán a schválen Zastupitelstvem
mûstské ãásti.

Péãe o svûfien˘ bytov˘ fond je zaji‰Èována
pfiedev‰ím prostfiednictvím správní firmy
SMP14, a.s. v rámci tzv. zdaÀované ãinnosti
Mâ Praha 14. Finanãní plán pro rok 2008
poãítá s ãástkou více neÏ 80 mil. Kã, která je
urãena na opravy, údrÏbu, revize a správu byto-
vého a nebytového fondu.

Závûrem lze konstatovat, Ïe schválen˘ roz-
poãet je sestaven vyváÏenû a umoÏÀuje zajis-
tit nejdÛleÏitûj‰í potfieby mûstské ãásti Pra-
ha 14 v leto‰ním roce. 

Ing. Miroslav Fronûk, starosta
Ing. Katefiina Abou Chahine, vedoucí
Odboru ekonomiky a správy majetku

foto: archiv redakce
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Vskutku ideální poãet ‰estnácti dvojic se
prezentoval na prvním leto‰ním pod-
niku tenisové Praha 14 Tour v nafuko-

vací hale vedle hloubûtínského bazénu. A hned
devût z nich mûlo na tenisovém klání ãtyfiher
o pohár starosty Prahy 14 svou premiéru. Tu
mûlo i startovné ve v˘‰i 50 korun pro kaÏdé-
ho hráãe. Po zápasech na jeden set ve ãtyfiech
skupinách se uÏ pokraãovalo klasick˘m vyfia-
zovacím zpÛsobem a k vidûní byly dramatic-
ké souboje. Asi nejdramatiãtûj‰ím ze v‰ech
utkání bylo druhé semifinále, ve kterém Hru‰-
ka s Jandou porazili aÏ v tie breaku Pavli‰e se
Studen˘m 7:5. Byla to více neÏ pÛlhodinová
pfietahovaná o kaÏd˘ fift˘n, plná zvratÛ i emo-
cí, která v hloubûtínsk˘ch pomûrech pfiipo-
mínala pfiítomn˘m v tutéÏ dobu probíhající
pfienos z Australian Open, v nûmÏ Srb Janek
Tipsareviã podlehl svûtové jedniãce Rogeru
Federerovi aÏ v pátém setu 8:10 po témûfi
ãtyfii a pÛl hodiny trvajícím boji. Hloubûtín-

ské finále se po dohodû v‰ech hráãÛ i fieditele
turnaje Stanislava Vyorala z âeské tenisové
‰koly hrálo na de-
vût vítûzn˘ch gamÛ
a bylo jednostran-
nou záleÏitostí Jo-
sefÛ Zvoniãe (1953)
a âibery (1956),
ktefií sv˘m soupe-
fiÛm dovolili jedin˘
game. Po jedenácti
hodinách tenisu se ti
nejlep‰í vyfotili pfii
stále probíhajícím
pfienosu z Melbour-
na a uÏ si slibovali
odvetu 17. kvûtna
pfii druhém podniku
Praha 14 Tour na
kurtech u Z· Bfií
VenclíkÛ.

Sport
16 ÚNOR 2008

Nové tváře na tenisu

Dal‰í v˘znamn˘ sportovní podnik se usku-
teãnil v na‰í mûstské ãásti. Ve squashovém
centru PRO-6 v ulici Za âern˘m mostem se
konalo XI. mistrovství âeské repub-
liky v ricochetu. Poprvé bez star-
tovného, coÏ pfiilákalo na‰i kom-
pletní ‰piãku i s nûkter˘mi obãas
spofiiv˘mi studenty. Mezi Ïenami
se objevily také sestry Vágnerovy,
které se v posledních letech specializují na
squash. Témûfi padesátka soutûÏících bojova-
la od pátku do nedûle na dvou ricochetov˘ch
kurtech a s jejich boji nás blíÏe seznámil Jan
Vesel˘, ‰éf Asociace squashov˘ch a ricoche-
tov˘ch center.

„Mezi Ïenami se po rozlosování dalo ãekat
sesterské finále a prÛbûh turnaje tomu také
odpovídal. V nádherném pûtisetovém utkání
o titul porazila Katka Vágnerová sestru Han-
ku 3:2, tfietí místo vybojovala nedávná mist-
rynû Evropy Eva Fefiteková, rovnûÏ z na‰eho

klubu, takÏe na pomyslné bednû stály jen hráã-
ky domácího PRO-6 (na snímku). Mezi muÏi
se hlavní favorité Milo‰ Pokorn˘ (na sním-

ku) s Honzou Vesel˘m potkali kvÛ-
li postavení na Ïebfiíãku bohu-
Ïel uÏ v semifinále, tfii sety to
bylo vyrovnané utkání, závûr

patfiil díky fyziãce Milo‰ovi, kter˘ zvítûzil 3:1
na sety. Stejn˘m pomûrem pak v boji o uÏ jede-
náct˘ titul domácího ‰ampióna porazil Láìu
Tesárka z Kunratic, kter˘ podal opravdu Ïivot-
ní v˘kon. I kdyÏ Milo‰ uÏ hraje druh˘m rokem
za SK Horizont, povaÏujeme ho stále za své-
ho, protoÏe pfiestup jsme mu sami doporuãili
kvÛli vût‰í vyrovnanosti ligové soutûÏe druÏ-
stev. Pfiesto i bez Milo‰e Pokorného jsme sezó-
nu 2007 vyhráli. Ov‰em ve squashi hraje stá-

Mistrovství republiky u nás

PoraÏení finalisté Vladislav Hru‰ka s Milo-
slavem Jandou
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Akvabely z celého světa 
Pouze závodnice z Austrálie chy-

bûly na XXVI. roãníku Vánoãní ceny
v synchronizovaném plavání, která se
tradiãnû uskuteãnila v hloubûtínském
bazénu. Na Japonky jsme si tady uÏ
zvykli, africk˘ kontinent v prosinci
zastupovaly premiérovû reprezentantky
Egypta a Ameriku rovnûÏ v premiéfie
akvabely z Mexika, tradiãnû silné za-
stoupení tady mûla Evropa, o Ruskách
vãetnû tûch z Vladivostoku ani nemluvû.
V‰em vyhovuje termín závodu, protoÏe
v té dobû podobná akce chybí, navíc je
to ideální pfiíleÏitost k prvnímu soutûÏ-
nímu vyzkou‰ení sestav, které se rodí
v letním období a jsou tedy dosud „neo-
plavané“. Îádn˘ trénink neodhalí tolik
chyb, které vyjdou najevo aÏ pfii vzá-
jemném srovnávání. V sólech, dvojicích,
druÏstvech i kombinovan˘ch sestavách
I proto je o hloubûtínské pfiedvánoãní
mûfiení sil takov˘ zájem. A Ïe se kdysi
domácí závod dostává do povûdomí
prakticky celého svûta, dokládá i podíl
trenérky aÏ z Kanady na sestavách
domácích závodnic, které se v˘raznû
prosadily v nejatraktivnûj‰ích kombi-
novan˘ch sestavách. Star‰í Ïákynû SK
Neptun skonãily druhé a seniorky „kom-
ba“ dokonce vyhrály. Aplaus nad‰en˘ch
divákÛ vyvolávaly také domácí mlad‰í
Ïákynû v roli pfiedplavkyÀ.

Sport
17ÚNOR 2008

Kurzy plavání a akvabel
Dal‰í pololetní kurzy v hloubûtínském

bazénu zaãínají zaãátkem února. Pfiihlásit se
na základní, zdokonalovací a kondiãní pla-
vání, na plavání rodiãÛ s dûtmi i mezi akva-
bely stále je‰tû lze. Staãí zatelefonovat na
281 864 012 nebo 607 749 576, pfiípadnû se
v plaveckém areálu zastavit. Tû‰it se mÛÏe-
te na fundované i pfiíjemné cviãitelky a tre-
nérky i na sedmadvacetistupÀovou pfiiso-
lovanou vodu.

le za ná‰ klub PRO-6, aby to nebylo tak jed-
noduché…

V kaÏdém pfiípadû to bylo velmi zdafiilé
mistrovství republiky, podûkování patfií v‰em
aktérÛm, divákÛm i sousední pizzerii Posita-
no, kde nám v sobotu veãer pfiipravili spole-
ãensk˘ veãer s rautem, hudbou i tancem. Tak-
Ïe na opravdu vysoké úrovni byly sportovní
boje, divácká kulisa i zázemí tohoto ‰ampio-
nátu.“

Suverénní vítûzové si 19. ledna dali pfiesnû
o dva mûsíce dfiív dárek ke svému svátku

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka,
foto: autor (11) a archiv
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Dodateãnou „péefkou“ zdraví Petr
Urban pravidelné ãtenáfie na‰eho prÛ-
vodce, ve kterém jsme vám pfiedsta-

vili uÏ pln˘ tucet restauraãních zafiízení. Po
roce je asi ten správn˘ ãas pfiipomenout si
pravidla hry. V redakãní trojici tyto podniky
postupnû inkognito nav‰tûvujeme a ze svého
pohledu hodnotíme první dojem, kvalitu ob-
sluhy, jídelní i nápojov˘ lístek, gurmánsk˘
záÏitek a sociální zázemí. Za kaÏd˘ z tûchto
ukazatelÛ udûlujeme maximálnû pût bodÛ,
pro celkové hodnocení pak odpovídá kaÏ-
d˘ pÛlbod dvûma procentÛm. Nûkdy jsou
to docela zajímavé hodnotící debaty, i kdyÏ
tentokrát jsme se v˘jimeãnû témûfi ve v‰em
shodli.

V polovinû ledna jsme vyrazili na koneã-
nou stanici metra âern˘ Most, pod kterou jsou
v sousedství hned dvû restauraãní zafiízení. Bar
a herna Karibik, kde se ov‰em teplá jídla ne-
podávají. A cíl na‰í náv‰tûvy, restaurace Pod

âern˘m Mostem, v níÏ je zase jen minutková
kuchynû.

V pravé poledne usedáme v interiéru, kte-
r˘ nám stolov˘m uspofiádáním ve stylu kupé
hodnû pfiipomíná Ïelezniãní vagón. Sympa-
tická servírka nás upozorÀuje na dvaceti-
minutovou pfiípravu jídel, pfiiná‰í tfii mírnû

podmûreãná piva z královského pivovaru,
vysvûtluje nám, Ïe petrÏelová r˘Ïe je ta s tím
zelen˘m, a s moÏností fotit souhlasí lakonic-
ky „pro mû za mû“. Kromû nás je v silnû nevy-
topeném „vagónu“ dal‰ích osm „cestujících“
pfieváÏnû v bundách a kabátech. Objednává-
me si smaÏen˘ s˘r, zeleninové rizoto a maso-
vou smûs belveder právû s onou petrÏelovou
r˘Ïí. Pfii ãekání listujeme znovu jídelním líst-
kem, kter˘ je opravdu bohat˘. PovaÏte, Ïe tu
nabízejí 14x maso z na‰ich kraviãek a prasá-
tek, 5x ryby, 12x dobroty z kufiátek, 4x italské
speciality, 7x pokrmy z âíny a okolí vãetnû
indické kufiecí smûsi, 2x fiekni s˘r, 8x nûco
sladkého na závûr i mÀamky k pití a po pití.
Ov‰em to zdaleka nemÛÏe vyváÏit absenci
hotov˘ch jídel právû zde na nádraÏí.

Po pÛl hodinû se dovídáme, Ïe kuchafi je
tady sám, coÏ je logick˘m vysvûtlením zatím
jednoho doneseného jídla k sousednímu stolu.
Zmrzlá servírka nám je‰tû vysvûtluje, Ïe tope-
ní je tady u stropu, jí je pr˘ taky zima a navíc

tu musí b˘t cel˘ den. V místnosti je dost
zakoufieno (na‰i zákonodárci, neÏ zaã-
nou projednávat zákaz koufiení v res-
tauracích, jsou zde vfiele vítáni), coÏ nás
pfiivádí k sarkastickému konstatování
o smrádeãku, ale aspoÀ tro‰ku teplouã-
ku. Nicménû stejnû se ve vzpomínkách
vracíme k nûkdej‰ím nevytopen˘m
kufiáck˘m vagonÛm, které pod âern˘m
mostem, zaãouzen˘m od parních loko-
motiv (odtud jeho jméno a pozdûji
odvozen˘ název sídli‰tû – pozn. red.),
uhánûly smûr Lysá nad Labem nebo
V‰etaty. Pfiipadáme si skuteãnû jako ve
vagonu pod âern˘m mostem v minu-

lém století a ne jako v restauraci Pod âern˘m
Mostem roku 2008. Jídlo dostáváme aÏ po
pûtaãtyfiiceti minutách, belveder je na nudliã-
ky nakrájené vepfiové a kufiecí maso v chuÈo-
vû v˘teãné smûsi s oblohou, a to zelené v petr-
Ïelové r˘Ïi je nakonec jemnû nakrájen˘ pórek.
Ale co by ãlovûk chtûl za 114 korun… Sma-

Gastronomick˘ prÛvodce
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průvodce
Prahou 14GASTRO

Restaurace Pod Černým Mostem
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Ïen˘ s˘r s vafien˘m bramborem nebyl nic moc,
také byl nejlevnûj‰í za pouh˘ch 90 Kã. Zele-
ninové rizoto, jako zástupce vegetariánské
kuchynû nezklamalo chuÈové buÀky. V̆ borná
sypká r˘Ïe promíchaná s du‰enou zeleninou,
sypaná s˘rem a doplnûná velkou oblohou
z ãerstvé a nakládané zeleniny. Jen snad jídlo
obecnû mohlo b˘t víc teplé – fakt nevíme, na
co jsme tak dlouho ãekali. AÏ vychladne?

KdyÏ uÏ prokfiehlí na‰e témûfi studené jíd-
lo dojídáme, pfiichází dal‰í rána. Opravdová
rána jako hrom. Vedle nás najednou padá okno,
sleãna pod ním sedící je v ‰oku, dva rozver-
ní pánové se po leknutí rychle vzpamatují
a uplatÀují slevu kvÛli psychické újmû (jeden
z nich málem pfiekousl v ústech vidliãku),
u na‰eho stolu je bûhem pár minut témûfi stej-
nû na nule jako venku na autobusové refíÏi.
Veãer u televizních zpráv alespoÀ víme, jak
stra‰né chvíle hrÛzy proÏívali cestující mezi-
národního rychlíku, kdyÏ nûjak˘ vandal u Brna
rozbil kamenem sklo u jejich kupé. My je‰tû
musíme pro úplnost hodnocení na toaletu (coÏ
byl mimochodem jedin˘ vytápûn˘ prostor res-

taurace), pfied kterou objevujeme nekufiáck˘
stolek, ale ten uÏ nám ve zdej‰ím prostfiedí pfii-
padá spí‰ jako dobr˘ fórek. Chceme uÏ b˘t co
nejrychleji pryã, a tak platíme, bohuÏel se je‰-
tû zdrÏíme reklamací, protoÏe jednomu z nás
napoãítala servírka útratu o deset korun vy‰-

‰í. Moc nás potû‰ila vysvûtlením, Ïe to neu-
dûlala schválnû a bez nûjakého pfiepoãítávání
nám peníze vrátila. A tak nás pfii odchodu
napadlo, kdyÏ uÏ jsme si tady celou dobu pfii-
padali jako v péãi âesk˘ch drah, jestli by
i zdej‰í personál nemûl dostat letos plo‰nû pfii-
dáno nûjak˘ch tûch osm procent platu jako
v‰ichni Ïelezniãáfii. red

Gastronomick˘ prÛvodce
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Naše hodnocení
První dojem:
Kvalita obsluhy:
Nabídka:
Gurmánsk˘ záÏitek: 
Sociální zázemí:

Celkov˘ dojem 56 %

Pranostiky 
očima „čtrnáctky“

Îe se poãasí nechová, jak by mûlo, je námû-
tem diskusí po celé planetû, do kter˘ch se
zapojují jak pfiívrÏenci, tak zpochybÀovaãi tzv.
globálního oteplování. UÏ Miroslav Horníãek
si pfied ãasem posteskl, Ïe v dne‰ní dobû pfii-
jíÏdí Martin na zabláceném mopedu, sníh padá
uÏ jen v pohádkách, a kdyÏ má nastat jaro, pfii-
jde mráz a pomrznou kvûty. Vûda vytlaãila pra-
nostiky a pfiíroda se mstí. To je sice nadsázka,
ale sv˘m zpÛsobem i hozená rukavice. Kolik
je totiÏ skuteãnû pravdy na na‰ich pranosti-
kách a mají je‰tû nûjak˘ smysl? Spoleãnû se
o tom budete moci pfiesvûdãit v tomto na‰em
sloupku, kter˘ vám v leto‰ním roce, kdy Lis-
ty vstoupily do svého 14. roãníku, nabídne ãtr-
náct pranostik, které si budete moci porovnat
se stavem poãasí v Praze 14 v pfiíslu‰ném
mûsíci. A poslední, ãtrnáctá pranostika zároveÀ
procviãí va‰i pamûÈ a pfiedstavivost, neboÈ si
pfieãtete jen její zaãátek a bude záleÏet na vás,
jak ji sami dokáÏete doplnit. Celé její znûní
pak najdete pro porovnání napsané vzhÛru
nohama.

ÚÚnnoorr
11.. Únor bíl˘ – pole sílí.
22.. Na Hromnice (2. 2.) jasná

noc – bude je‰tû mrazÛ moc. 
33.. O svaté Dorotû (6. 2.) uschne ko‰ile na

plotû.
44.. LeÏí-li koãka v únoru na slunci, jistû

v bfieznu poleze za kamna.
55.. Svatá Apolena (9. 2.) b˘vá v mlze ãasto

zahalena
66.. V únoru kdyÏ skfiivan zpívá, velká zima

potom b˘vá.
77.. Svat˘ Valent˘nek (14. 2.) – jary tatínek.
88.. Jestli únor honí mraky, bfiezen staví snûhu-

láky.
99.. Masopust (20. 2.) na

slunci – pomlázka
v senci. 

1100.. V únoru prudk˘ sever-
níãek – hojné úrody
b˘vá poslíãek.

1111.. Na svatého Matûje (24. 2.) lidské srdce
okfieje…

1122.. Co si únor zazelená, bfiezen si hájí.
1133.. Tepl˘ únor – studené jaro, teplé léto.
1144.. KdyÏ vûtrové na konec února uhodí, 

(doplÀ si pranostiku sám)…

zpracoval podle Medardovy kápû: j‰,
foto: ves

âtrnáctá pranostika na únor zní: KdyÏ vûtrové na
konec února uhodí, moc obilí se na poli urodí. 

„AÎ DOKOU¤ÍTE, TAK SI TO TU BùÎTE LASKAVù VYVùTRAT!!“
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VáÏená redakce,
rád bych reagoval na ãlánek o restau-

raci Atlanta v ãísle 12. Co se t˘ãe koufiení
v restauraci, kdybyste se zeptali, dozvûdûli
byste se, Ïe salónek je vyhrazen pro nekufiáky.

Dal‰í nesrovnalost – dûtskou Ïidliãku máme,
ale je v zázemí restaurace. TakÏe pokud ji
nûkdo poÏaduje, rádi mu ji pfiineseme. KdyÏ
jsem pfied 10 lety pfiebíral restauraci po pÛvod-
ním majiteli, jiÏ mûla své jméno „Atlanta“
a nemûl jsem dÛvod název mûnit. Na velk˘ch
fotografiích není skuteãnû Atlanta (dost mû
zaráÏí, Ïe nevíte, Ïe jde o New York, protoÏe
ty fotografie jsou dost slavné). Ale abyste byli
spokojeni, na ramínku u baru visí ãervené triã-
ko z MS v kanoistice, které se konalo právû

v Atlantû. Pfiivezli ho úãastníci tohoto mist-
rovství.

Dal‰í v˘tka se t˘kala niÏ‰í teploty v res-
tauraci. Jak sami uvádíte, va‰emu kolegovi
zima nebyla, dámám ano. No, asi se tûÏko
zavdûãíme kaÏdému. Pfií‰tû si vezmûte jednu
vrstvu obleãení navíc. O teplotû na toaletách
se asi nemá smysl roz‰ifiovat. Nevím, jak dlou-
hou dobu tam strávíte. Akceptuji va‰e v˘tky
k bezbariérovému pfiístupu do restaurace. Jeli-
koÏ nejsem majitelem nemovitosti, ale pouze
nájemce tûchto prostor, jen tûÏko mohu tento
vstup zmûnit. Také uznávám va‰i nespokoje-
nost s o‰lapan˘m kobercem (i kdyÏ to roz-
hodnû není jekor, ale náporov˘ koberec vhod-
n˘ do podobn˘ch prostor), ale zkrátka nedá se
v‰echno mûnit najednou (koberec uÏ je 3x vy-
mûnûn). Doufám, Ïe se mÛj dopis doãká oti‰-
tûní ve va‰em periodiku.

S pozdravem Jan Horsk˘, 
provozovatel restaurace Atlanta

VáÏená redakce,
s psaním tohoto dopisu jsem chvilku

váhala, ale pak jsem si dodala odvahy a fiekla
si, Ïe kdyÏ nikomu nesdûlím, co si myslím,
nemÛÏu ãekat, Ïe se nûco tfieba i zmûní. Na
âern˘ Most-Rajskou zahradu jsme se pfiestû-
hovali s manÏelem v roce 1998. Tehdy jsem

ãekala své první dítû a byla ráda, Ïe ‰kolka
i ‰kola jsou v blízkosti. Bûhem nûkolika málo
let ale byla ‰kolka ve Vlãkovû ulici zru‰ena…
Velice jsem uvítala, Ïe v tu dobu právû vznik-
lo KC Mot˘lek, které nám velice pomohlo.
JenÏe ãas bûÏí, na‰e dvû dûti jsou na Mot˘lek
uÏ velké, ale i tak stále sledujeme jejich akce
ve va‰ich Listech. KaÏd˘ mûsíc se dozvídáme
velké mnoÏství potfiebn˘ch informací. KdyÏ
jsme s manÏelem pfied rokem pro syna hleda-
li nûjak˘ vhodn˘ krouÏek, zaujal nás turistic-
k˘ oddíl ORION, jehoÏ ãlenem se syn stal a je
tam velice spokojen˘. Obãas se jejich pfiís-
pûvky v Listech i nacházejí. A obûtavost paní
Jandové, která krouÏek vede, je opravdu veli-
ká. Loni si syn sám v Listech na‰el krouÏek
florbalu v DDM na âerném Mostû, na kter˘
se pfiihlásil, a i zde se mu líbí. UÏ jako samo-
zfiejmost skoro povaÏujeme úãast na‰ich dûtí
v závodû na kolobûÏkách, kter˘ se koná kaÏ-
d˘ rok na podzim na tubusu metra. 

V prosinci loÀského i pfiedloÀského roku
jsme se celá rodina byli podívat na vánoãních
trzích ve stanu u stanice metra âern˘ Most.
A tady je má pfiipomínka. Ne‰lo by tyto trhy
uskuteãnit tfieba o t˘den dfiíve? DÛvod je zcela
jednoduch˘: kdyÏ si na trhu (20. 12.) koupím
kromû mal˘ch dáreãkÛ a drobnÛstek pro radost,
k tomuto úãelu jsou takové vánoãní trhy jako
stvofiené, také vánoãní gratulace, a musím uznat,
Ïe jsou tam k sehnání opravdu moc pûkné kous-
ky, a je‰tû ten sam˘ den je napí‰u a druh˘ den
po‰lu, do Vánoc uÏ nedojdou. A to je myslím
velká ‰koda. ProtoÏe co gratulace, to originál.

Ráda bych se taky zeptala, proã nebyl loni
ozdoben pfied místním úfiadem vánoãní strom?
Z dÛvodu financí? VÏdyÈ pfies léto jsou pfied
úfiadem vysázené v truhlících moc pûkné mu‰-
káty a na podzim fialky a najednou se ãlovû-
ku aÏ srdce rozbu‰í, jak to máme pfied úfiadem
opravdu pûkné. Tak proã ne také pfied Vá-
nocemi? Kdyby byl tfieba postaven na plo‰e
u metra RZ nebo âM, spolu s vánoãními kon-
certy, bylo by to jasné, ale takhle je to ‰koda.
Na závûr mého ohlédnutí chci napsat, Ïe se
nám tu opravdu Ïije dobfie. Z malé sámo‰ky
DEGANT máme vût‰í a pfiehledn˘ ALBERT,
po‰ta pracuje aÏ do 19 hodin (to totiÏ vÛbec
není samozfiejmost), kvûtináfiství, které bylo
pfied lety u dolního vchodu do MÚ v malé
místnÛstce, má taky vhodné prostory, za trÏnici
jsme rádi, protoÏe v‰ichni víme, jak dûti ãas-
to obleãení zniãí. Jen je je‰tû jedna oblast, kte-
rá nás trápí. Konkrétnû je to parkování pfied
ulicí Vlãkova. Nebylo by lep‰í místo doprav-
ních znaãek, které tu pfiibyly, zajistit parková-
ní nikoli podél chodníkÛ, ale kolmé najíÏdûní
na tak dost ‰irok˘ chodník, kter˘ se stejnû neu-
drÏuje a slouÏí akorát pejskafiÛm k venãení
jejich miláãkÛ? VÏdyÈ po tomto chodníku se
nikam ani jít nedá. Vchod do ‰koly je z druhé
strany. Nikdo by tím ohroÏen nebyl.

Pavlína Korsová 

Napsali jste nám
20 ÚNOR 2008

Napsali jste nám
Mimofiádn˘ ãtenáfisk˘ ohlas zaznamenalo zvlá‰tní vydání ListÛ Prahy 14 ke tfiem

kulat˘m v˘roãím Hloubûtína. Z mnoÏství sam˘ch pochvaln˘ch hodnocení uvefiej-
Àujeme alespoÀ dva dopisy, ostatním pí‰ícím ãtenáfikám i ãtenáfiÛm opravdu dûku-
jeme za jejich názory a moc se omlouváme, Ïe tentokrát se na nû nedostalo.

stránku pfiipravili: j‰ a vok, foto: archiv

VáÏení v redakci,
zejména pro nás star‰í roãníky z Hlou-

bûtína to bylo mimofiádnû kvalitní poãtení
i pokoukání. V bfieznu máme tfiídní sraz po
padesáti letech od ukonãení ‰kolní docházky
a tohle zvlá‰tní ãíslo bude spolu s náv‰tûvou
„kachlíkárny“ urãitû zajímav˘m dárkem pro
spoluÏáky, z nichÏ drtivá vût‰ina Ïije mimo
Hloubûtín. A moÏná vás v redakci i potû‰í, Ïe
„Tfii jubilea Hloubûtína“ jsem poslal spolu
s vánoãním a novoroãním pfiáním také hlou-
bûtínsk˘m rodákÛm do ·védska, ·v˘carska
i USA.                         Jifií Holeãek, Hloubûtín

VáÏená redakce, dámy a pánové,
nejsem Ïádn˘ komentátor ãasopisÛ ãi

ãlánkÛ, ale va‰e zvlá‰tní vydání ListÛ Prahy 14
„Tfii jubilea Hloubûtína“ mû celkem dojalo.
Nejsem zdej‰í rodák, o to víc mû toto ãtení zau-
jalo. Jistû se najdou ‰karohlídi, ktefií vás budou
kritizovat za moÏné historické omyly, ale sami
jste konstatovali, nejste historici. Nenechte se tím znechutit a jdûte dál. Kdo by chtûl korekci,
aÈ si ji najde a pátrá sám. Mnoho inspirace v pfií‰tím ãase pfieje

Ing. Jarmil Prieãinsk˘, Hejtmanská 9
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Kavárna pro dûti není jen tak nûkde, ale
u nás v Praze 14 ano. Tedy ne Ïe by
byla jen pro dûti, maminky tam mohou

také a nebudou nijak diskriminované. Je jim
k dispozici 20 míst v útulné kavárnû – cuk-
rárnû s lahodn˘m jménem „Dobroty u foto-
grafky“. Kde ji hledat? KdyÏ pfiejdete lávku
pro pû‰í pfies Ocelkovu ulici ve smûru od
námûstí Plk. Vlãka do Bobkovy ulice, budete
ji mít za lávkou hned po levé ruce. Je nepfie-
hlédnutelná a bude vidût je‰tû víc od bfiezna,

kdy tady od 6 do
8 ráno budou pro-
dávat denní tisk
a snídanû tzv. „za
pochodu“ – ma-
lou kávu a do

ruky koblihu ãi
croissant. Pfii cestû na metro to urãitû mnohé-
mu z vás pfiijde vhod. Ale vraÈme se k dûtem
a jejich kavárnû:

KdyÏ se fotografka Renata Hofmann pfied
dvûma lety pfiistûhovala na âern˘ Most, otev-
fiela si v místû dne‰ní kavárny fotoatelier. Byla

v‰ak z dfiívûj‰ího pracovi‰tû
v centru Prahy zvyklá na vel-
ké prostory a ty stávající byly
pfiíli‰ malé. Hledala proto dál
a podafiilo se jí pro nov˘ foto-
ateliér vyhrát konkurz na pro-
story, vyhlá‰en˘ Mâ Praha 14
o kousek dál v Bobkovû ulici
za kfiiÏovatkou s Bryksovou.
Jsou ideální a fotoateliér zde
funguje jiÏ od loÀského léta.
Kromû „prÛkazkov˘ch“ foto-
grafií se tu zab˘vají i atelié-
rov˘m fotografováním, které
opût pfiichází do módy a je to
vlastnû jediná taková provo-
zovna ‰iroko daleko. V mís-
tû b˘valého ateliéru
mohla pak zaãít
vznikat kavár-
niãka. „KdyÏ
jsem tady pro-
jíÏdûla sídli‰-
tû s mal˘m sy-
nem v koãárku“,
fiíká paní Hof-
mann, „záhy jsem
zjistila, Ïe takové posezení
pro maminky, jejichÏ dûti by tam mûly vyhra-
zené místo na hraní, je právû to, co tu chybí.
Navíc tento prostor byl pÛvodnû architektem

koncipován jako kavárna
s venkovním posezením.
AÏ pfiijdete v létû, nebo
vlastnû uÏ na jafie, budete
moci posedût i venku.
Dûti si budou také hrát na
vzduchu a nebude jim ani
vadit, kdyÏ si maminka –
kufiaãka zapálí. Tím chci
ale fiíct, Ïe díky tomu, Ïe
jsem v té dobû byla prá-
vû také maminkou s ma-
l˘m dítûtem, mû tato
my‰lenka napadla.“

A tak se stalo, Ïe si
fotografka otevfiela ka-
várniãku. Na zdech visí
fotografie dûtí a zvífiat –

specializace, které se ve své profesi vûnuje.
Jsou moc hezké a nûkteré maminky zaujmou
natolik, Ïe si zde rovnou domlouvají foto-
grafování. A co si mohou dát ony a jejich dûti
dobrého? „Máme spoustu koktejlÛ, ovocné
i zmrzlinové poháry, zákusky, dorty, rÛzné
medovníky, sladké i slané palaãinky, ãoko-
ládové fondue s ovocem a s˘rové fondue s kfiu-
pavou bagetkou, zapeãené bagety, párek v roh-
líku, hranolky, bramboráãky a samozfiejmû
nûkolik druhÛ kávy vã. frappé, horkou ãokolá-
du, víno a rÛzné nealko nápoje. Nabídka je
mnohem ‰ir‰í, toto uvádím jen pro orientaci.

UÏ se tû‰ím aÏ bude teplo, to zaãneme je‰tû pfies
ulici prodávat zmrzlinu do kornoutÛ.“ KdyÏ
sedíme u stoleãku, místnost vedle se pomalu
plní dûtmi – v oblibû je hlavnû trampolína, stan,
ty men‰í si vyhrají s plastov˘m domeãkem
a skládankami. Brzy pr˘ pfiibude je‰tû „toãící
vejce“ a houpací laviãka a hraãkové zázemí
kavárny se bude dál postupnû rozrÛstat. Mys-
lím, Ïe pfiesnû nûco takového nám tady chybû-
lo. Urãitou dobu sice fungoval v Zábavním
centru CâM Mikiland, ale pfied ãasem se zmû-
nil v hernu bowlingu a billiardu pro dospûlé.
Je‰tû Ïe tu máme ‰ikovné maminky – podni-
katelky, které si ví rady. Dobrotárna u foto-
grafky má otevfieno v zimû  (nedûle aÏ pátek
14–18 hod.), od kvûtna do záfií (cel˘ t˘den
11–21 hod.) + od bfiezna rychlé snídanû 6–8
hod. Pfiijìte se podívat nebo tfieba domluvit
narozeninovou párty.

text a foto: ves

Pfiedstavujeme vám
21ÚNOR 2008

Pojďte si posedět a pohrát! 

foto: R. Hofm

an
n

Renata Hofmann
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J eden z budoucích nejzku‰enûj‰ích ães-
koslovensk˘ch stíhacích, zalétávacích
a dopravních pilotÛ se narodil 4. listopa-

du 1908 v Újezdû nedaleko od Chocnû. PÛvod-
nû se vyuãil elektrikáfiem, ale tato profese mu
pfii‰la vhod aÏ o mnoho, mnoho let pozdûji.
Svou budoucnost totiÏ hledal a na‰el v úplnû
jiné profesi – podobnû jako celé fiadû dal‰ích
mladíkÛ mu uãarovalo letectví. ·kolu pro
odborn˘ dorost letectva, kam se dobrovolnû
pfiihlásil, absolvoval v letech 1927–1929. Zís-
kal zde kvalifikaci pilota dvoumístn˘ch le-
tounÛ a pak slouÏil ve v˘chodoslovensk˘ch
Ko‰icích u 13. pozorovací letky Leteckého
pluku 3 Generála-letce M. R. ·tefánika. Pro-
toÏe ho to v‰ak táhlo ke stíhaãÛm, absolvoval
v roce 1931 stíhací kurs v Chebu. Pak se vrá-
til k pluku, kde dále piloval svÛj nesporn˘
leteck˘ talent. V‰imli si ho i nadfiízení, takÏe
nic nebránilo tomu, aby v roce 1933 pfie‰el do
VTLÚ LetÀany jako zku‰ební pilot. 

„Nebylo to ‰patné, létal jsem rád a tam
k tomu bylo více moÏností neÏ u letky, ale málo
platné, déleslouÏící poddÛstojník nemûl
v armádû Ïádnou budoucnost,“ hodnotil po
letech své dal‰í existenãní vyhlídky. „Ne‰lo
o peníze. Pokud pilot, byÈ poddÛstojník, v ar-
mádû aktivnû létal, chodil na pfielety a létal
i v noci, mohl si vydûlat aÏ 1500 Kã, a to bylo
hodnû penûz. Takov˘ plat mûli napfiíklad vy‰-
‰í úfiedníci na okresním hejtmanství. Ov‰em
takov˘ déleslouÏící poddÛstojník se tfieba ne-
mohl oÏenit prostû proto, Ïe mu to armáda
nepovolila. Závazek bylo tfieba kaÏd˘ rok pro-
dluÏovat a bylo otázkou ãasu, kdy si letectvo
vybere mlad‰ího pilota. Proto snem kaÏdého
vojenského letce bylo pfiejít do civilu jako
dopravní nebo tovární pilot. Ov‰em zájemcÛ
bylo hodnû a míst málo. KdyÏ na podzim 1934
aerolinie oznámily, Ïe pfiijmou ãtyfii piloty, bylo
podáno ‰edesát pût Ïádostí. Pravda, dûlal jsem
si trochu nadûje, protoÏe na rozdíl od vût‰iny
ostatních ÏadatelÛ jsem ve VTLÚ jiÏ létal vût-
‰inu typÛ, které tvofiily park âSA, mûl jsem
civilní pilotní diplom, kter˘ jsem si udûlal prá-
vû v aeroklubu je‰tû bûhem vojenské sluÏby,
a dále mezinárodní diplom telegrafisty II. tfií-
dy. Pfiesto jsem na v˘sledky pfiijímacího fiíze-
ní ãekal s obavami a mûl jsem velikou radost,
kdyÏ to klaplo. S lehk˘m srdcem jsem svlékl
uniformu a 1. bfiezna 1935 nastoupil k âesko-
slovensk˘m aeroliniím. Bylo to jako vyhrát sto
tisíc v loterii.“

âetafi v záloze Karel ·eda zprvu létal na
hlavní vnitrostátní lince Praha – Brno – Bra-
tislava UÏhorod a zpût, poté i na linkách do
zahraniãí. K plné spokojenosti pfiedstaven˘ch.

JelikoÏ meziváleãné období bylo také dobou
nejrÛznûj‰ích mezinárodních leteck˘ch sou-
tûÏí, v únoru 1937 si na jednu „odskoãil“ i on.
AÏ v dalekém Egyptû se zúãastnil III. roãníku
závodu nad oázami. SoutûÏ sestávala z tech-
nick˘ch testÛ a okruÏního závodu. Na leti‰ti

Almaza u Káhiry se se‰la silná mezinárodní
konkurence 43 strojÛ. Mimofiádnû nároãnou
traÈ dlouhou 2100 kilometrÛ dokonãilo jen 36
z nich, pfiiãemÏ ·eda skonãil ãtrnáct˘. 

Po okupaci odmítl nabídku vstoupit do
nûmeck˘ch sluÏeb a v srpnu 1939 uprchl do
sousedního Polska, odkud se na poslední chví-
li dostal na lodi do Francie. Po vypuknutí vál-
ky byl pov˘‰en na rotného a od 6. fiíjna 1939
se na francouzské stíhací typy pfie‰koloval na
letecké základnû v Chartres. Na západní fron-
tu ode‰el 13. kvûtna 1940 a stal se pfiíslu‰ní-
kem nûkolikaãlenné skupiny ãs. stíhaãÛ, za-
fiazen˘ch do sestavy 3. escadrilly Groupe de
Chasse II/2. Na jejich stíhaãkách Morane-Saul-
nier MS-406C.1 se zúãastnil tvrd˘ch bojÛ
proti nepfiátelské technické pfievaze, pak ná-
sledoval hofik˘ ústup na jih. Spoleãnû s dal‰í-
mi âechoslováky odplul z poraÏené zemû
24. ãervna 1940, kdy evakuaãní loì General
Chanza odrazila od mola jihofrancouzského
pfiístavu Port Vendres a 12. ãervence 1940
doplula do anglického Liverpoolu. Ve Velké
Británii vstoupil do fiad RAF VR v hodnosti
Sergeant a 6. srpna 1940 se stal pfiíslu‰níkem
310. ãeskoslovenské stíhací peruti, formující
se s Hurricany Mk.I v Duxfordu. S ní aktivnû
zasáhl do probíhající bitvy o Británii a pfiipsal
si po‰kozen˘ Messerschmitt Bf 110. ProtoÏe
v‰ak mûl na krku „uÏ“ tfii kfiíÏky, coÏ tehdy
bylo na denního stíhacího pilota jiÏ pomûrnû
mnoho, byl v rámci omlazovací kÛry 310. pe-
rutû od jednotky 25. dubna 1941 odeslán.

Následující dva roky strávil v zodpovûdné
funkci zalétávacího pilota u fiady jednotek
technického servisu (Maintenance Units). Jeho
zku‰en˘ma rukama zde pro‰la neuvûfiitelná
typová mozaika letounÛ RAF, od lehk˘ch spo-
jovacích typÛ pfies stíhaãky aÏ po tûÏké bom-
bardovací stroje. Po nûjaké dobû si opût na-
lezl cestu k bojovému létání. Jako zku‰en˘
pilot s rozsáhlou kvalifikací se pfiihlásil k noã-
ním stíhaãÛm. V rámci této pfiípravy nejprve
úspû‰nû absolvoval kurz u No 12 (Pilots)
Advanced Flying Unit na základnû Granth. 

„Hodnû nadprÛmûrn˘ pilot s mnoÏstvím
zku‰eností. MÛÏe b˘t vynikajícím noãním stí-
haãem,“ psal do závûreãného posudku ‰éfin-
struktor A. M. Abbott. Poté, 18. kvûtna 1943,
následovalo odeslání ke specializované ope-
raãnû v˘cvikové jednotce noãních stíhaãÛ
No 54 Operational Training Unit v Charter-
hallu, kde utvofiil osádku se sv˘m budoucím
radarov˘m operátorem, Sgt. Drahomírem Hrad-
sk˘m. Spolu pak 20. ãervence 1943 nastoupi-
li sluÏbu v Coltishallu u 68. noãní stíhací peru-
ti. V té dobû v‰ak jiÏ nûmeck˘ch letounÛ na
britské obloze dramaticky ubylo, takÏe si mohl
pfiipsat jen jedin˘ sestfiel. Stalo se tak v noci
4. února 1944, v prÛbûhu poslední nûmecké
letecké ofenzívy, známé jako Baby Blitz. Nas-
kytnutou pfiíleÏitost vyuÏil dokonale a sestfiele-
n˘ bombardovací Ju 188 se zfiítil v plamenech
do mofie. Karel ·eda se tak stal jedin˘m âecho-
slovákem, kter˘ sestfielil tento typ letounu.

Po dokonãení operaãního turnusu 68. peruÈ
ke dni 21. ledna 1945 opustil a Ïádal o pfielo-
Ïení k Transport Command. Mûl tehdy nalé-
táno jiÏ 4 600 hodin na v‰ech typech letounÛ,
takÏe nemusel projít ‰kolením u „transportní“
operaãnû v˘cvikové jednotky 105. (T)OTU,
n˘brÏ mohl neprodlenû nastoupit do Hendo-
nu k Metropolitan Communications Squad-
ron. Létal u ní aÏ do konce války, kterou
skonãil v britské hodnosti Flight Lieutenant
a v ãeskoslovenské poruãík. Byl i nûkolikrát
vyznamenán: tfiikrát obdrÏel âeskoslovensk˘
váleãn˘ kfiíÏ, jednou âeskoslovenskou medaili
Za chrabrost, âeskoslovenskou medaili Za
zásluhy I. st., Pamûtní medaili ãs. zahraniãní
armády (se ‰títky F a VB), Britové mu udûli-
li The 1939–1945 Star with Battle of Britain
Clasp, Air Crew Europe Star, Defence Medal
a War Medal. Dlouho po válce obdrÏel je‰tû
dodateãnû francouzsk˘ Croix de Guerre.

Po definitivním návratu do vlasti (17. srp-
na 1945) slouÏil nejprve u Letecké dopravní
skupiny, která byla tehdy v˘hradním provo-
zovatelem letecké dopravy, a to nejen vnitro-
státní, ale i zahraniãní. KdyÏ se poãátkem roku
1946 znovuzakládaly âSA, ode‰el do zálohy
v hodnosti nadporuãíka a u aerolinií setrval
dal‰í více neÏ ãtyfii roky. Létal zde na témûfi
v‰ech domácích a na úplnû v‰ech tehdej‰ích
zahraniãních linkách âSA.

Letci v názvech ulic âerného Mostu
22 ÚNOR 2008

Plukovník v. v. Karel Šeda
V leto‰ním roãníku ListÛ pokraãujeme v publikování Ïivotopisn˘ch portrétÛ
ãs. letcÛ, hrdinÛ bojujících v anglické RAF za druhé svûtové války, po nichÏ
byly pojmenovány ulice na âerném Mostû. AÏ dosud jste si mohli v Listech pfie-
ãíst v abecedním pofiadí 22 profilÛ.
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Poúnorové politické zmûny v zemi se po-
chopitelnû promítly i u âSA, u nichÏ mezi
létajícím personálem dominovali b˘valí zá-
padní letci, tvofiící nejzku‰enûj‰í a nejkvali-
fikovanûj‰í souãást aerolinií. Aby se neohrozil
provoz, nebyli propou‰tûni tak razantnû jako
v armádû, n˘brÏ postupnû (po simultánním
úletu tfií Dakot âSA do Erdingu 24. bfiezna
1950 v‰ak byli vyhozeni skoro v‰ichni – tato
„reorganizace“ aerolinky skoro srazila na
kolena). Poté, co byl propu‰tûn i Karel ·eda,
nebylo pro nûj, stejnû jako pro ostatní podob-
nû postiÏené nijak jednoduché nalézt zamûst-
nání, nûkdy pfiímo nemoÏné. Letci se st˘kali
dál a dohadovali se, co dûlat. Jeden z nich
mûl známého na jiÏní Moravû, pr˘ pfievadûãe,
kter˘ nabízel, Ïe je pfievede za hranice i s ro-
dinami. Celá vûc se v‰ak provalila, a to na
základû udání agenta StB Karla Úlehly
z Mutûnic. 

Karel ·eda byl zatãen je‰tû v Praze 23. pro-
since 1949. Komunistická justice pracovala
rychle a jiÏ po pûti t˘dnech, 4. února 1950,
stanul s ostatními na lavici obÏalovan˘ch. Pfii
monstrprocesu byl obvinûn ze spiknutí proti
republice, ‰pionáÏe a velezrady a odsouzen
na 14 let – dostal nejvíce z celé skupiny,
aã se toho z celé skupiny vlastnû dopustil

nejménû, neboÈ vût‰ina ostatních ze skupiny
byla zatãena aÏ u Bfieclavi na jiÏní Moravû,
zatímco pro ·edu si pfii‰li jiÏ v Praze. Vyso-
ká v˘mûra trestu nejspí‰e pramenila z toho
„Ïe jsem soudu fiekl své mínûní,“ domníval
se Karel ·eda pozdûji. „Vûdûl jsem Ïe dosta-
nu tûÏk˘ trest, byl jsem pfiece souzen za vele-
zradu, spiknutí a ‰pionáÏ. Nechtûl jsem ale
b˘t poraÏen. Ani teì, kdyÏ jsem nemûl Ïád-
nou ‰anci.“

Z praÏské Pankráce byl odvezen do trest-
nice PlzeÀ-Bory a odtud do Horního Slavko-
va – ‰achty Prokop a Barbora, tûÏba uranu.
„TûÏilo se ìábelsk˘m tempem,“ vzpomínal
pozdûji. „Nezapomenu na koridor z ostnatého
drátu mezi táborem a ‰achtou, pádili jsme
v nûm zaháknutí do pûtic a na vnûj‰í stranû
byly hlídky se samopaly.“ V kvûtnu 1955 byl
odvezen do Mariánské u Jáchymova; v tam-
ních táborech byly pracovní podmínky jako
pfii stavbû pyramid. „Byl to koncentrák se v‰ím
v‰udy. Jen kremaãní pece chybûly,“ vzpomí-
nal na jáchymovské uranové doly. „Vût‰ina
lidí ani neví, co ty jáchymovské lágry byly. Ani,
Ïe vÛbec byly. Na Jáchymovsku jich bylo dva-
náct a v nich zhruba 25 tisíc vûzÀÛ. Já mûl
ohromné ‰tûstí, ãi spí‰ moje fiemeslo mûlo zla-
té dno, dûlal jsem tam dÛlního elektrikáfie.

Hlavní slovo v Jáchymovû patfiilo sovûtsk˘m
expertÛm.“

Podmínûnû propu‰tûn byl 14. kvûtna 1958,
po sedmi a pÛl letech vûznûní. Osm let na to
si skupina propu‰tûn˘ch letcÛ, jimÏ se vesmûs
rozpadla manÏelství, zaÏádala o revizi proce-
su. V‰ichni byli plnû rehabilitováni 4. listo-
padu 1966, neboÈ se prokázalo, Ïe celou akci
zinscenovali pracovníci StB s pomocí agenta
Karla Úlehly (v té dobû ve vazbû v Brnû za pfií-
Ïivnictví). „Trpkost setfiel ãas, ale zapome-
nout nelze nikdy!“ To jsou slova Karla ·edy,
jeÏ by se dala pouÏít i pro osudy vût‰iny na‰ich
pilotÛ ze západní fronty. 

Po propu‰tûní z vûzení se b˘val˘ váleãn˘
pilot Karel ·eda vrátil ke své pÛvodní profe-
si elektrikáfie, konkrétnû v n. p. Tesla Karlín,
kde pÛsobil aÏ do penze. Láska k létání jej
v‰ak neopustila, a tak zaãal docházet do Aero-
klubu Svazarmu v Bystfiici u Bene‰ova. Za fiíze-
ní sportovních letounÛ usedal aÏ do té doby,
kdy se mu blíÏil sedm˘ kfiíÏek – naposledy jako
vlekafi. Plnû rehabilitován v‰ak mohl b˘t aÏ
v rámci polistopadov˘ch zmûn; 1. ãervna 1991
byl pov˘‰en na plukovníka ve v˘sluÏbû. Zem-
fiel v Praze 15. kvûtna 1992 ve vûku 83 let.

Jifií Rajlich, 
Historick˘ ústav AâR

Letci v názvech ulic âerného Mostu
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Od pátku 1. února 2008 dochází k úpra-
vám intervalÛ linek metra, tramvají
a autobusÛ v Praze. Nejv˘znamnûj‰í

zmûnou je posílení provozu v koncov˘ch úse-
cích trasy metra B zru‰ením tzv. pásmového
provozu. Novû pojedou v‰echny vlaky met-
ra B v celé trase Zliãín–âern˘ Most. Dojde
tak k podstatnému zv˘‰ení komfortu pfiepravy
v koncov˘ch úsecích linky B (âeskomorav-
ská–âern˘ Most a Smíchovské nádraÏí–Nové

Butovice–Zliãín), v pracovní dny cca mezi
6:30 a 14:30 aÏ o 30%. Díky zru‰ení pásmo-
vého provozu také dojde k rovnomûrnûj‰ímu
vytíÏení jednotliv˘ch souprav v centrální ãás-
ti Prahy. 

❖ ❖ ❖

Z dÛvodu nízké poptávky dochází k pro-
dlouÏení intervalÛ na v‰ech linkách metra
v nedûli cca mezi 6:30 a 8:30 ze 7,5 na 10
minut. V této souvislosti se mûní také jízdní

fiády návazn˘ch tramvajov˘ch a autobusov˘ch
linek (prodlouÏení intervalÛ v nedûli ráno zpra-
vidla z 15 na 20 minut). DÛvodem je zacho-
vání návaznosti na metro i nízká obsazenost
spojÛ v tomto období. Pro zkrácení intervalu
mezi posledním metrem a prvním noãním spo-
jem ve smûru Jihozápadní mûsto se na noãní
lince 508 zavádí nov˘ spoj z Andûla jiÏ v 0:34.
Podrobnûj‰í informace najdete na:
www.ropid.cz, tel. 800 191 817.
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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 www.sute-pisky.cz

• Deponie Praha 9

Novozámecká 520, Praha 9, Dolní Poãernice 190 12

Fa ·míd a Syrov˘
– pfiestavby bytov˘ch jader

na klíã, do 7 dnÛ
– pfiestavby a rekonstrukce
– obklady a dlaÏby
– ostatní stavební práce

tel. 606 903 561, 606 318 139

• DDM Praha 9 – poboãka âM hledá
do svého pracovního kolektivu pracov-
níka (ci) do informaãní kanceláfie. Práce
pfieváÏnû v odpoledních hodinách, nutná
znalost práce na PC a ãasová flexibilita. 
Kontakt: 731 562 076 – p. Sláma
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Parkování na âerném Mostû

vûrnostní bonus – ,,pûtiletá 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

BliÏ‰í informace na:
Správa majetku Praha 14, a.s.
Metujská ã. 907, Praha 9
p. N˘vlt

Tel: 281 021 463 
Fax: 281 864 930 

e-mail: k.nyvlt@spravamaj14.cz

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 elektronicky hlídané za pouÏití kamerového systému, s vjezdy v ulicích:
Kuãerova, Bobkova, Bryksova, nám. Plk. Vlãka, Irvingova.
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• 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, neoprávnûnû
obsazen˘, s neÏádoucím nájemníkem, ãi s jakou-
koli právní vadou. Ve‰keré formality zajistím,
zaplatím stûhování i pfiípadné dluhy na nájemném,
privatizaci apod. Mohu sehnat a zaplatit i náhrad-
ní byt, domeãek mimo Prahu apod. a dát ãas na
vystûhování. Seriózní jednání, platba ihned
a v hotovosti, tel.: 222 941 032. 1/04

• Chcete prodat byt? Máte hrÛzu z realitky?
ObraÈte se na poradnu. www.realitniporadna.cz,
tel. 284 693 533. 1/09

• DaÀové pfiiznání 2007, spoleãné zdanûní man-
ÏelÛ vám zajistí MVM úãetní servis www.mvm-
servis.cz – J. Macáková, Zeleneãská 55, Hloubû-
tín, tel: 777 014 820, B. Vitásková, Podnikatelská
565, Bûchovice, tel: 281 864 667, E-mail: maca-
kova@mvm-servis.cz. 1/21

• Hledám rodinn˘ dÛm v Praze 14 nebo blíz-
kém okolí. Dûkuji za nabídku. Tel. 776 650 155.

1/24

• Opravy ‰icích strojÛ v‰ech znaãek a typÛ se
zárukou i v domácnostech a prodej náhradních
dílÛ. Telefon: 281 960 146, mobil: 602 251 828.

2/03

• ·panûl‰tina – vyuãuji zaãáteãníky i pokroãilé.
286 886 579. 2/07

• „Maso pro psy“, Chvalská 10-Hloubûtín, 9–12,
14–17, nabízí maso vysoké kvality, opût i ho-
vûzí bez kosti, vafiené maso, játra a jiné a novû
i Royal Canin a velk˘ v˘bûr pfiírodních pamlskÛ.

2/09

• Kácení, fiez a o‰etfiení vzrostl˘ch stromÛ,
rizikové kácení stromolezeckou technikou. Te-
lefon 606 527 091, e-mail: arborista@centrum.cz

2/10

• Potfiebujete prodat byt, RD, chatu, pozemek?
Nevíte jak, komu a za kolik? PomÛÏeme vám!
AP REALITY, 222 251 346, 775 355 223 2/13

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. 
603 973 500 2/14

• Vymûním 2+kk âern˘ Most, 53 m2 + lodÏie
za vût‰í 3+1 nebo 4+1 v této lokalitû, 777 140 400

2/18

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
ZNALECKÉ OCENùNÍ 

NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

KOLA – PRODEJ A SERVIS
Náchodská 708

Praha 9 – Horní Poãernice

Po–Pá 9.00 – 18.30, So 9.00 – 12.00 hod.
Tel./fax 281 928 897

www.cyklopocernice.cz

• PRODEJ A SERVIS
• PÒJâOVNA
• BAZARLYÎE

ÚâETNICTVÍ
Zpracujeme Va‰e: JÚ, PÚ MZDY, DPH, DANù,

REKONSTRUKCE ÚâETNICTVÍ,
ZASTUPOVÁNÍ NA Ú¤ADECH

DAL·Í ÚâETNÍ PRÁCE DOHODOU

603 502 706, 281 932 886
hakata@seznam.cz

Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

POMNÍKY, RÁMY, DESKY, 
NÁHROBNÍ KAMENY Z PŘÍRODNÍHO KAMENE –

VÝPRODEJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ZA VELMI NÍZKÉ CENY VÁM NABÍZÍ FIRMA

URNOVÝ HROB ŽULA OD 9 000,– KČ BEZ DPH

JEDNOHROB ŽULA OD 19 000,– KČ BEZ DPH

DVOJHROB ŽULA OD 29 000,– KČ BEZ DPH

Dále nabízíme ve‰keré opravy a repase hrobÛ,
návrhy, zamûfiení s doporuãením 

a nezávazné rozpoãty 
po tel. domluvû i mimo pracovní dobu 

vãetnû sobot a nedûlí

Provozovna:
U stra‰nického krematoria
Vinohradská 2509, 100 00 Praha 10
Tel./fax: 274 778 389
Mobil: 602 321 762, 602 379 162
e-mail: firma@kamenictvi-cervenec.cz
www.kamenictvi-cervenec.cz

PPoo  88––1177..3300 ÚÚtt––ččtt  88––1166..3300 PPáá  88––1155..3300

PŘENECHÁM ZAVEDENÉ

KADEŘNICTVÍ
NA ČERNÉM MOSTĚ II P-9.

VOLEJTE PO 20:00 HOD.

TEL. 777 86 12 66

MVDr. Jan Mecera
oznamuje všem svým 
pacientům zahájení provo-
zu nového veterinárního 
pracoviště na adrese:

Veterinární klinika 
pro malá zvířata, exoty, plazy, dravce. 
Kpt. Stránského 999, Praha 9 – Č. Most 
Prac. doba: Zkušební provoz 
Po–Pá 9–14 hod. Tel: 603 493 046. 

UZÁVùRKA
inzerce a pfiíspûvkÛ 

do ã. 3/2008 je 13. 2. 2008
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Jen pár dnÛ po svátku Tfií králÛ leÏela v Praze bílá pokr˘vka, a tak
jsme mohli zachytit dûtské radovánky také na snûhu v na‰í mûst-
ské ãásti. Pak uÏ jsme za nimi museli do hor, ale ani tam zima

nevládla naplno. Pouze v polohách nad osm set metrÛ bylo bílo a jen
díky technickému snûhu nabízely sjezdovky tu dobré, onde hor‰í pod-
mínky pro lyÏování. Z Chlumecké ulice na âerném Mostû, odkud jsou
dennû spoleãností Snowhill vypravovány skibusy do nûkterého z pûti-
ce zimních areálÛ (Herlíkovice, ·achty, Kamenec, Kozinec, Je‰tûd),
jsme se vydali pod Je‰tûd, do expandujícího sportovního stfiediska,
které bude od 18. února do 1. bfiezna 2009 hostitelem mistrovství svû-
ta v klasickém lyÏování. Za hodinu a ãtvrt se pfied autobusem rozevírá
panorama s vrcholkem Je‰tûdu, pod kter˘m se jak vyplazen˘
bíl˘ jazyk táhne jedna ze sjezdovek. Areál je nositelem ãtyfi
hvûzdiãek a je dostupn˘ také tramvají z Liberce. Parko-
vi‰tû je v pÛl deváté je‰tû poloprázdné, témûfi Ïádné ãeká-
ní u vlekÛ. Na upraven˘ch sjezdovkách leÏí 40 cm mok-
rého snûhu, za polojasna a pfii mínus jednom stupni jsou
podmínky pro sjezdování velmi dobré. Teprve odpo-
ledne je na sjezdovkách více husto, ale stále je to krás-
ná lyÏovaãka, ov‰em musíte si dávat pozor na agresiv-
ní jízdu nûkter˘ch snowborìákÛ. OceÀujeme také novou
samoobsluÏnou jídelnu u vleku na âern˘ vrch, ‰ir‰í a pfie-
hlednûj‰í sjezdovky, vãetnû té letos poprvé pfiístupné po
traversu od horní stanice sedaãkové lanovky z âerného vrchu
(944 m) na traÈ Pod lany (lanovka na Je‰tûd). Areál, stejnû jako
dal‰í ãtyfii, do kter˘ch jezdí z âerného Mostu skibusy spoleãnos-
ti Snowhill, mÛÏeme vfiele doporuãit k jednodenní náv‰tûvû, pfiípad-
nû i k del‰ímu pobytu bûhem zimních (jarních) prázdnin poslední úno-
rov˘ t˘den. text a foto: j‰ + vok

Krásná lyžovačka na Ještědu
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Kyjský rybník pod náporem
P o loÀské nejteplej‰í zimû od zavedení pravidelného pfiístrojové-

ho mûfiení teploty, kdy Kyjsk˘ rybník ani nezamrzl, zaãala leto‰-
ní sezóna uÏ 20. prosince. Hladina zamrzala pûknû pomalu, bez

vûtrn˘ch poryvÛ a snûÏení, takÏe v˘sledkem byl led hlaìouãk˘ jako
v Sazka arenû, nápor bruslafiÛ na „Kejáku“ bûhem vánoãních svátkÛ
i v první polovinû ledna byl znaãn˘. Tfieba v sobotu 5. ledna jsem tady
napoãítal sedm hokejov˘ch utkání najednou. Tedy stejnû jako v na‰í
extralize. Pravda, poãet divákÛ z doprovodu, projíÏdûjících vlakÛ i pû‰á-
kÛ na procházce se ligové náv‰tûvû nepfiiblíÏil ani zdaleka, a to uÏ
nemluvím o NHL, kde novoroãní duel pod ‰ir˘m nebem, v nûmÏ Pitts-
burgh porazil Buffalo, sledovala rekordní náv‰tûva 71 217 divákÛ.
Ov‰em na „Kejáku“ byly kromû hokeje k vidûní i krasobruslafiské exhi-
bice, rychlobruslafiské závody, jízdy za psím vodiãem i s koãárkem.
V akci jsem sledoval mrÀavé ãlovíãky pfii jejich roztomilém seznamo-
vání s bruslemi, rozevláté teenagery, elegantnû bruslící zástupce stfied-
ního vûku i témûfi sedmdesátileté kmety, pro nûÏ podobn˘ nápor na
„Kejáku“ b˘val kdysi bûÏn˘m obrázkem. 

text a foto: vok
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