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Pokud se uÏ nemÛÏete doãkat léta, mÛÏete do
nûho skoãit s razancí mladíka s péry na nohou
neboli powerisera, jenÏ pfiedvádûl své akrobatické
kousky pfii ãervnové streetball-manii na âerném
Mostû (více na str. 34). Tûmito Listy vám zároveÀ
pfiejeme pohodové proÏití prázdnin a letních mûsí-
cÛ, dal‰í jejich vydání pro vás budeme pfiipravovat
aÏ na zaãátek záfií. foto: ves

MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC
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Svátek sousedů
Svátek sousedÛ (sousedská) k nám pfii‰el pfied nûkolika lety z Evropské unie, ale

pfiíli‰ se v âechách neujal. Je to docela ‰koda, neboÈ jeho smyslem je udrÏování

dobr˘ch sousedsk˘ch vztahÛ. Nikoliv úfiednû, ale dobrovolnû. Sousedé se sejdou,

aÈ uÏ v domû, ulici nebo obci, a spoleãnû stráví nûkolik pfiíjemn˘ch hodin, bûhem nichÏ

hodují, baví se, vzpomínají a domÛ odcházejí s dobrou myslí. Pokud se uskuteãní

svátek sousedÛ ve vût‰ím mûfiítku, musí jej samozfiejmû nûkdo organizovat, jako

napfiíklad u na‰ich sousedÛ v Dolních Poãernicích. Zde se 22. kvûtna konal jiÏ poãtvr-

té. Dolní Poãernice jsou ãlenem Národní sítû zdrav˘ch mûst a souãástí programu

sousedské bylo diskusní fórum na téma udrÏitelného rozvoje, jeÏ vedl pan starosta.

Dále jste mohli shlédnout v˘stavu Dolní Poãernice objektivem Karla Vosátky (ten-

to skvûl˘ fotograf na dolním snímku je mimo jiné obãanem Prahy 14) a v˘tvarné

práce dûtí z matefiské ‰koly DUHA. Hudbu k poslechu i tanci obstarala VARTA

MUZIK Franti‰ka Komínka, opékala se selata a sousedé si pochutnávali na dal‰ích

sladk˘ch i slan˘ch dobrotách. Pfii‰li a odcházeli s dobrou náladou. Byli mezi nimi

také sousedé Jahodniãtí a z âerného Mostu. text a foto: j‰

„Je mi sto let,“ tak to mÛÏe o sobû z deseti milionÛ âechÛ fiíci jen hrst-

ka obãanÛ. Podle nejnovûj‰ích statistick˘ch údajÛ Ïije v âesku pou-

h˘ch 312 lidí, ktefií letos oslaví sté narozeniny. Patfií mezi nû i Fran-

ti‰ek Skrãen˘ z Hloubûtína, kter˘ v ãervnu dovr‰il sta let. S manÏelkou,

která panu Skrãenému zemfiela v 82 letech, mûli 6 dûtí, z nichÏ tfii bohu-

Ïel zemfieli je‰tû v dûtství, tfii dosud Ïijí. Pan Skrãen˘ má celkem 5 vnou-

ãat a 7 pravnouãat. V Hloubûtínû, kam se pfiestûhoval ze Zliãína, Ïije

jiÏ osm let u své dcery. Zdraví mu zatím slouÏí, ale bez lékÛ se neobe-

jde. NemÛÏe dobfie chodit, takÏe z bytu uÏ nevychází. Rád si hraje se

svou pravnuãkou Lucinkou (na snímku), stále se snaÏí sledovat sou-

ãasné dûní a zprávy

z domova i ze svûta.

Je aÏ neuvûfiitelné,

jak si v‰echno per-

fektnû pamatuje a jak

poutavû dokáÏe vy-

právût o svém Ïivotû.

Mezi gratulanty byl

i starosta Prahy 14

Miroslav Fronûk (na

snímku).  

text a foto: j‰

Když je vám sto let

Pan Skrãen˘ na nej-
star‰í dochované foto-
grafii v námofinickém
obleãku.
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Informace z jednání
Rady MČ Praha 14

Na svém 66. jednání dne 2. 6. 
Rada mimo jiné

Souhlasila se závûreãn˘m úãtem Mâ Praha 14

za rok 2008 vãetnû zprávy o v˘sledku pfie-

zkoumání hospodafiení Mâ Praha 14 za rok

2008

Souhlasila s udûlením plné moci obchodní spo-

leãnosti Správa majetku Praha 14, a. s. k úko-

nÛm t˘kajících se realizace úplatného pfievodu

domu ã. p. 625, 626, 668, 669 v ulici Karda-

‰ovská na pozemcích 566/27, 556/28, 566/29,

566/31 jiného vlastníka v‰e v k. ú. Hloubûtín, do

osobního vlastnictví podle zákona ã. 72/1994

Sb. v platném znûní dle usnesení Zastupitel-

stva m.ã. Praha 14 ã. 13/ZMâ/2009 ze dne

17.3.2009, s v˘jimkou uzavfiení „Smlouvy

o pfievodu vlastnictví jednotky podle zákona ã.

72/1994 Sb. v platném znûní.

Souhlasila se zvefiejnûním zámûru a násled-

n˘m uzavfiením smlouvy o v˘pÛjãce na umístûní

sedmi charitativních kontejnerÛ POTEX na

pozemcích ve svûfiené správû Mâ Praha 14 se

spoleãností TEXAT, s. r. o

Souhlasila se zvefiejnûním zámûru a násled-

n˘m uzavfiením nájemní smlouvy na pronájem

ãásti pozemku parc. ã. 737/4 v k. ú. Hloubûtín

o v˘mûfie 5 m2 za úãelem umístûní a provozo-

vání letní pfiedzahrádky pfied provozovnou cuk-

rárny a pekárny v ulici Podûbradská na období

od 1. 6. do 31. 8. 2009.

Seznámila se s návrhem vyhlá‰ky hl. m. Pra-

hy, kterou se stanoví místní koeficient pro

v˘poãet danû z nemovitostí. Nesouhlasí se sta-

novením místního koeficientu u danû z nemo-

vitostí.

Seznámila se s návrhem nafiízení, kter˘m se

mûní vyhlá‰ka ã. 3/1991 Sb., hl. m. Prahy o zfií-

zení oblastí klidu v hlavním mûstû Praze

a vyhlá‰ení stavební uzávûry pro tyto oblasti.

Doporuãuje posunutí hranice oblasti klidu do

linie ulice Za Rokytkou

Na svém 12. zasedání Zastupitelstvo Mâ Pra-
ha 14 dne 23. ãervna 2009

Schválilo poskytnutí grantÛ v oblasti pfiíspûv-

ku na zaji‰tûní sluÏby a podpory základních ‰kol

zfiízen˘ch Mâ Praha 14

Schválilo poskytnutí finanãního daru ve v˘‰i

50.000 Kã na úhradu nákladÛ spojen˘ch s pro-

vozem klubu Jahoda a nákupem pomÛcek pro

volnoãasové a vzdûlávací aktivity klientÛ klu-

bu v roce 2009

Schválilo bez v˘hrad závûreãn˘ úãet Mâ Pra-

ha 14 za rok 2008 vãetnû Zprávy o v˘sledku

pfiezkoumání hospodafiení mûstské ãásti za rok

2008

Schválilo metodick˘ pokyn k realizaci úplat-

ného pfievodu objektÛ ã. p. 625, 626, 668, 669

v ulici Karda‰ovská na pozemcích parc. ã.

566/27, 566/28, 566/29, 566/31 jiného vlastní-

ka v‰e v k.ú. Hloubûtín do osobního vlastnic-

tví podle zákona ã. 72/1994 Sb.

Schválilo prominutí poplatkÛ z prodlení ve v˘‰i

131 500 Kã k uhrazenému dluhu na nájemném

a na prominutí poplatkÛ z prodlení vyãíslen˘ch

k 22. 4. 2009 ve v˘‰i 27 602 k nezaplacenému

nájemnému za uÏívání bytu v ul. Rochovské

ãp. 769

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na prodej

ãásti pozemku parc. ã. 2818/1, k. ú. Kyje o v˘-

mûfie cca 100 m2 za cenu 480 Kã/m2 s paní Pav-

línou Mráãkovou

Schválilo uzavfiení kupní smlouvy na prodej

pozemku parc. ã. 2551, k. ú. Kyje mezi Mâ

Praha 14 a panem Vratislavem Svitákem za kup-

ní cenu ve v˘‰i 1 550 000 Kã

Schválilo prodej pozemkÛ parc. ã. 1753/1

a 2768/13, k. ú. Kyje o celkové v˘mûfie cca

128 m2 spoleãnosti PANAS, s.r.o. za kupní cenu

800 Kã/m2

Schválilo nabytí pozemkÛ parc. ã. 232/81 – pod

budovou Z· Vybíralova a parc. ã. 232/82

a 232/84 – pozemky funkãnû spjaté se Z· Vybí-

ralova do svûfiené správy nemovitostí Mâ Pra-

ha 14

Schválilo zámûr Mâ Praha 14 získat do svû-

fiené správy nemovitostí úkryt Va‰átkova

1015–1018, k. ú. âern˘ Most, kter˘ je ve vlast-

nictví hl. m. Prahy

Schválilo odejmutí 2 ks lamp vefiejného osvût-

lení v ulici Kolbenova ze svûfiené správy Mâ

Praha 14

Stanovilo poãet uvolnûn˘ch ãlenÛ ZMâ na ãty-

fii ode dne 1. 8. 2009

Zvolilo zástupcem starosty Mâ Praha 14

Mgr. Daniela Rovana ode dne 1. 8. 2009

Zvolilo pfiísedícím Obvodního soudu pro Pra-

hu 9 pana Josefa Levice

Vzalo na vûdomí 4., 5., 6., 7., a 8. rozpoãtové

opatfiení Mâ Praha 14 na rok 2009

Vzalo na vûdomí zprávu o ãinnosti finanãní-

ho v˘boru ZMâ za rok 2008

Vzalo na vûdomí informaci o plnûní úkolÛ

Zastupitelstva Mâ Praha 14

Usnesení 12. zasedání Zastupitelstva Navrhla stanovit poãet uvolnûn˘ch ãlenÛ

Zastupitelstva mûstské ãásti Praha 14 na ãtyfii

ãleny ode dne 1. 8. 2009

Vzala na vûdomí návrh zmûn ã. Z 1696/07,

Z 1715/07, Z 1716/07, Z 1717/07 a Z 1849/07

územního plánu hl. m. Prahy 

Nesouhlasí: 1. a tento nesouhlas povaÏuje za

zásadní se zmûnou ã. Z 1910/07 v návaznosti

na Z 1918/07 a trvá na zachování západní ãás-

ti Vysoãanské radiály od ul. Kbelské k Bala-

bence

2. s návrhem zmûny ã. Z 1530/07, která vychá-

zí z pfiedpokladu pfiemístûní navrhované trasy

Vysoãanské radiály po roce 2010 (ve v˘hledu),

aniÏ by její trasa západní ãásti byla známa

PoÏaduje urychlenû vyfie‰it Vysoãanskou ra-

diálu od ul. Kbelské k Balabence je‰tû pfied

rokem 2010 a následnû projednat návrh zmûny

Z 1910/07 a Z 1530/07, aby nedo‰lo k zne-

moÏnûní její trasy ãi k nárÛstu nákladÛ na její

v˘stavbu 

Na svém 67. jednání dne 15. 6. 
Rada mimo jiné

Schválila uzavfiení smlouvy mezi Mâ Praha 14

a Bytov˘m druÏstvem Zeleneãská 55 o spolu-

práci 

Schválila uzavfiení smlouvy o dílo s firmou Hel-

vott, s. r. o. na akci Oprava havárie kanalizace

v suterénu Z· Bfií VenclíkÛ

Souhlasila s návrhy na ocenûní vítûzÛ ankety

„Ámos“ u pfiíleÏitosti ukonãení ‰kolního roku

2008/2009

Komise kultury a aktivit volného
času (8. 6.)

âlenové komise se zúãastnili setkání pfiedsta-

vitelÛ neziskov˘ch organizací a základních ‰kol

s fieditelem pfiíspûvkové organizace KVIZ Pra-

ha 14, kter˘m byl pfiedstaven plán budoucího

vyuÏití rekonstruovaného KD Kyje. âlenové

komise se zúãastnili diskuse na téma vyuÏití KD

a navrhují ve spolupráci s neziskov˘mi organi-

zacemi vytvofiit nabídku kulturního programu

a dle zájmu ji eventuelnû pfiizpÛsobit potfiebám.

Dále navrhli vznik dramaturgické rady, která

bude pomáhat pfii sestavování programové nápl-

nû a ãinností KD Kyje.

foto: ves
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Starosta Mâ Praha 14 pfiijal 27. kvûtna auto-

ry vítûzného snímku amatérské filmové soutû-

Ïe „Jde to i jinak! aneb Antifet fest 2009“. Sou-

tûÏ byla zamûfiena na rizikové chování, napfi.

drogovou závislost, kriminalitu, ‰ikanu, rasiz-

mus, zá‰koláctví, gambling, domácí násilí atd.

Vítûzn˘ snímek nese název „V˘let“ a mÛÏete

jej spolu s ostatními shlédnout na www. anti-

fetfest.cz. Autorská skupina si fiíká Prosklan a je

z SOU gastronomie a podnikání v Praze 14. Na

finále celopraÏského kola, které probûhlo v kinû

Svûtozor 17. ãervna se skupina Prosklan se

snímkem V˘let umístila na krásném 3. místû.

V hodnocení poroty i divákÛ mûl filmov˘ sní-

mek velk˘ ohlas. text a foto: ves

Antifet fest v Praze 14

ZOO a botanická
v jeden den

Zajímav˘ v˘let uspofiádala koncem kvûtna

pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14 ve spo-

lupráci s Mâ Praha 14 pro maminky s mal˘mi

dûtmi. Plnû obsazen˘ autobus vyjel smûrem na

Liberec, kde byly oba cíle: zoologická a bota-

nická zahrada. V ZOO v‰echny zaujalo pÛso-

bivé krmení a pfiedvádûní lachtanÛ, koupání

a drezúra slonÛ, dûtem se moc líbili i bílí tygfii,

opice, plameÀáci a nádhern˘ ptaãí svût. Bota-

nická zahrada pfiedvedla kvetoucí rododendro-

ny, úÏasné orchideje v‰ech barev a mimo jiné

i vodopády, vytvofiené zahradními architekty

pro potûchu náv‰tûvníkÛ. Ve skleníku plném

palem a velk˘ch kapradin se nechalo vyfoto-

grafovat i nûkolik na‰ich mal˘ch v˘letníkÛ.

ves, foto: REHB

Upozornění 
občanů na urgentní

problémy
Pro snaz‰í komunikaci s obãany, ktefií chtû-

jí upozornit na urgentní nedostatky a problé-

my, které se vyskytují na území mûstské ãásti

Praha 14, jsou od 1. 6. 2009 k dispozici te-

lefonní linky pracovnic informaãní kanceláfie

225 295 561 a 225 295 270.
Oznamovat na tyto linky je moÏno záva-

dy, které mohou ohrozit bezpeãnost osob nebo

zpÛsobit ‰kodu na majetku (napfi. po‰kozená

dopravní znaãka, po‰kozená komunikace, zaklá-

dání ãerné skládky, v˘skyt jehel a injekãních

stfiíkaãek, rozbit˘ herní prvek na dûtském hfii‰-

ti). Pracovnice informaãní kanceláfie nejpozdûji
do 3 pracovních dnÛ vyrozumí oznamovatele

o nápravû ãi pfiijatém opatfiení. Na‰ím zámûrem

je, aby obyvatelé Prahy 14 mohli jednoduch˘m

zpÛsobem pfiispût k operativnímu odstraÀování

nedostatkÛ a fie‰ení konkrétních problémÛ na

na‰í mûstské ãásti.

Ing. Ludûk Lis˘, tajemník ÚMâ Praha 14

Îivot v metropoli má kromû mnoh˘ch v˘hod

i stinné stránky. Vysokou kriminalitu, anony-

mitu a ãasto i lhostejnost obyvatel. Jednou

z nástrah hlavního mûsta jsou i nevítaní náv‰tûv-

níci v bytech a rodinn˘ch domech. Ideální

dobou pro zlodûje jsou v podstatû jakékoliv

prázdniny a doba dovolen˘ch. „V letních mûsí-
cích se stráÏníci ve vût‰í mífie také vûnují kon-
trole zahrádkáfisk˘ch kolonií popfiípadû chato-
v˘ch oblastí, kde ãasto ke krádeÏím dochází,“
upozornila obvodní fieditelka Mûstské policie

v Praze 14 Dana Hetzlová.

Zabezpeãení svého domova by mûli obãané

podle Pavla Kocábka z útvaru situaãní preven-

ce Mûstské policie hlavního mûsta Prahy vûno-

vat urãitû pozornost. Staãí pár trikÛ a zlodûjÛm

se násiln˘ vstup do obydlí pûknû zkomplikuje.

„Dobré je vyuÏít rÛzná elektronická spínací zafií-
zení, která nepravidelnû podle nastavení roz-
svûcují v bytû nebo rodinném domku svûtla,
zapínají rádio, televizi a tím navozují zdání, Ïe
objekt je ob˘van˘,“ uvedl Kocábek. U rodin-

n˘ch domkÛ je nutné dbát, aby kefie a stromy

nezakr˘valy velkou ãást objektu, coÏ by umoÏ-

nilo zlodûjÛm pracovat skrytû. Lidé by podle

nûj nemûli zapomínat ani na dobré osvûtlení

pfied objektem nebo zabezpeãení sklepních

a koupelnov˘ch okének. „Optimálním fie‰ením
je zabezpeãení rodinného domu elektrick˘m
zabezpeãovacím systémem s vyvedením popla-
chového signálu na pult centralizované ochra-
ny bezpeãnostní sluÏby nebo v pfiípadû jedno-
du‰‰í signalizace napfiíklad k sousedÛm,“

podot˘ká Kocábek. Vyplatí se udrÏovat dobré

vztahy se sousedy a vzájemnû si v‰ímat pode-

zfiel˘ch osob v blízkosti obydlí. „DÛvûryhodná
a v‰ímavá osoba vám mÛÏe v dobû dovolené
dohlíÏet na byt ãi rodinn˘ domek, vybírat po‰-
tovní schránku, zalévat kvûtiny a v pfiípadû pro-
blémÛ pfiivolat policejní pomoc,“ upozorÀuje

Kocábek. 

Mezi hlavní zásady prevence pfied zlodûji

patfií nechlubit se kam a na jak dlouho na dovo-

lenou odjíÏdíte nebo co máte doma cenného.

NejdraÏ‰í vûci by mûly b˘t uloÏeny v sejfu

v bance nebo doma v trezoru, kter˘ je instalo-

van˘ do zdi nebo do podlahy. Samozfiejmostí

by mûlo b˘t zamykání vstupních dvefií u pane-

lov˘ch nebo ãinÏovních domÛ. Je-li byt v pfií-

zemí, nesmíme zapomenout zabezpeãit okna,

lodÏii a vstupní dvefie. MoÏností je mnoho, od

mfiíÏí aÏ po bezpeãnostní folie, uzamykatelné

kliky nebo bezpeãnostní dvefie a kování. Ve

vy‰‰ích patrech je tfieba se soustfiedit na zabez-

peãení vstupních dvefií, napfiíklad oplechová-

ním nebo certifikovan˘m uzavíracím systémem.

Firmy s certifikovanou zabezpeãovací tech-

nikou lze nalézt na internetov˘ch stránkách:

www.mvcr.cz/prevence/obcanum/rady/odbor-

ne/certifik/index.html

Více o tûchto preventivních záleÏitostech

se lze dozvûdût v rámci programu Bezpeãná

lokalita, kam se mohou zájemci pfiihlásit na

stránkách ministerstva vnitra. Do programu

se hlásí jednotliví obãané se sv˘mi byty, rodin-

n˘mi domky a rekreaãními objekty, byto-

vá druÏstva i obce. Tady je odkaz následující:

www.mvcr.cz/prevence/lokalita/index.html

V této souvislosti je‰tû jednou pfiipomíná-

me, Ïe k zaji‰tûní vût‰í bezpeãnosti seniorÛ na‰í

mûstské ãásti a v souladu s „Programem pre-

vence kriminality Mâ Praha 14“ budou aÏ

do 22. ãervence vydávány na úseku krizového

fiízení ÚMâ Praha 14 osobní alarmy. Seniofii

si je mohou zdarma vyzvednout

v pondûlí a ve stfiedu

od osmi do dvanácti

hodin na pracovi‰ti

úseku krizového fií-

zení (Bfií VenclíkÛ

1072, 5. patro). Tak

aÈ vám pfiedchozí

fiádky pomohou pfií-

jemnû a hlavnû v kli-

du strávit následují-

cí letní mûsíce.       

Tereza âapková

Městská policie radí
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Vzpomínáte rád na ‰kolní léta?
Do ‰koly jsem chodil na ÎiÏkovû, byli jsme

tfiída takov˘ch „lumpíkÛ“. Nebáli jsme se ani

star‰ích klukÛ, kdyÏ tfieba ubliÏovali holkám.

Ve ‰kole jsem mûl pfiezdívku Minda. Pak jsem

se vyuãil v âKD nástrojafiem a dûlal jsem dva-

cet pût let v Pragovce. Z nostalgie se na ÎiÏkov

samozfiejmû obãas vracím, ale je

to pro mne dneska uÏ pfiedev‰ím

jen vzpomínka na ãasy na‰eho

mládí, které na ÎiÏkovû proÏíval

i Jirka Krampol. 

Jak se vám Ïije na âerném
Mostû?

Na âerném Mostû bydlím s ro-

dinou od roku 1981. Mûli jsme

moÏnost koupit si byt, kter˘ jsem

dostal jako zamûstnanec Pragov-

ky, a rekonstruovat jej. Je velk˘

rozdíl v bydlení na „âerÀáku“

kdysi a dnes, domy se tu daly do

pofiádku, mají nové barevné fasá-

dy a rovnûÏ prostfiedí se celkovû

zlep‰ilo. Velkou v˘hodou je blíz-

kost nákupních center, kam cho-

dím hlavnû do Hornbachu, kde

jsem sehnal v‰echno, co jsem kdy

potfieboval. S manÏelkou rádi nakupujeme

v Globusu. Velk˘ plus pro náv‰tûvníky je také

podjezd, kter˘ se tu nedávno otevfiel. Velk˘ pro-

blém je ale s parkováním. Je‰tû pfied deseti lety

se dalo pfied na‰ím domem bez problémÛ zapar-

kovat, dnes uÏ nikoliv. 

âemu se nejradûji vûnujete ve volném
ãase?

Sleduji sport, hlavnû hokej a fotbal. Na seri-

ály se vÛbec nedívám, ale mám hroznû rád his-

torické dokumentární filmy z období minulého

století. Jsou o událostech, o kter˘ch jsme se uãi-

li sice ve ‰kole, ale velmi zkreslenû. Dnes je tato

problematika zpracovaná velmi fundovanû a fil-

mafisky atraktivnû. Samozfiejmû, Ïe nejsem jen

pasivní divák. Rád se projedu na kole i tady na

ãtrnáctce po nov˘ch cyklostezkách. Jezdíme na

kole vlastnû celá rodina – oblíben˘ to sport ães-

kého národa. Kdysi jsem se jezdíval na kole

koupat aÏ na píseãák na Lhotû. 

Co povaÏujete za svÛj nejvût‰í Ïivotní
úspûch?

DoÏil jsem se ve zdraví témûfi padesáti sedmi

let, s manÏelkou jsme se brali v 77 roce, jsme

tedy tfiicet dva let spolu. To je úspûch jak mé

Ïeny, tak pfiedev‰ím mÛj. Vychovali jsme dvû

dûti, dcera je uÏ vdaná a díky ní máme vnuka

Tomá‰e, kter˘ se narodil shodou okolností na

Prvního máje. TakÏe to pro nás není jiÏ tfietím

rokem jen svátek práce, ale pfiedev‰ím svátek

rodinné radosti.

Umûl byste si sám sebe a svoji rodinu
pfiedstavit v soutûÏi V˘mûna manÏelek?

Tyto tak ostfie sledované reality show mi pfii-

padají jako ‰a‰kárny. AÈ si kaÏd˘ Ïije svÛj vlast-

ní Ïivot a necpe se s ním do televize!

Co podle vás PraÏákÛm nejvíce ztrpãu-
je Ïivot a co je naopak na Ïivotû v hlavním
mûstû nejlep‰í?

KaÏdé velkomûsto má nûjaká negativa, ale

já jsem pozitivnû naladûn˘ ãlovûk, nikoliv v‰ak

na sprejery… KdyÏ jedu do Prahy, vÛbec auto

nepotfiebuji, i na fotbal jezdím MHD a hlavnû

metrem. Neznám lep‰í dopravní prostfiedek, není

to pro mne Ïádná „socka“. Pofiád je ta Praha,

kdyÏ se po ní ãlovûk projde, krásné mûsto. Jed-

nou za ãas si po Praze s manÏelkou vyrazíme,

jak se fiíkávalo na ‰pacír. 

Máte rád kopanou jako divák i hráã. Za
koho jste hrával a chodíte fandit na místní
fotbalová utkání v Kyjích a Hloubûtínû?

UÏ jsem definitivnû zul kopaãky, i kdyÏ mám

troje Ïivotaschopné, a nazul si domácí papuãe.

Ale váÏnû. Zaãal jsem hrát uÏ jako kluk za

Dynamo ÎiÏkov a odtamtud jsem pfiestoupil do

praÏské âafky (âAFC Praha). Dokonce jsem

hrál dva roky dorosteneckou ligu. Hrával jsem

buì obránce nebo v záloze. Taky jsem se úãast-

nil jako hráã turnajÛ za Prahu 14, ale to uÏ mi

bylo hodnû pfies ãtyfiicet. A za staré pány âAFC

jsem hrál je‰tû pfied dvûma, tfiemi lety. Chodím

skoro pravidelnû na soutûÏní zápasy A muÏstva

âAFC, které hraje praÏsk˘ pfiebor. KdyÏ mám

ãas, zajdu se podívat na zápas do Kyjí, kde rád

posedím v pûkné nové restauraci s terasou. 

Koho byste zvolil nejlep‰ím ãesk˘m fot-
balistou v‰ech dob?

To je zajímavá otázka, ale velmi relativní.

Trénink a metodika je jiná, dnes jsou hráãi mno-

hem víc trénovaní a rychlej‰í neÏ kdysi. Hráãi

v minulosti by dnes uÏ neobstáli, také trénova-

li jen jednou dvakrát t˘dnû. To b˘val kdysi pro-

ti dne‰ku pû‰í fotbal. A Ïe anketu o nejlep‰ího

fotbalistu vyhrál Bican? Posuzovali jeho v˘kon

podle statistik, Ïe dal pût tisíc gólÛ. To je sice

fantastick˘, ale nedá se to s dne‰kem srovná-

vat. Z dne‰ních hráãÛ povaÏuji za ná‰ nejvût‰í

talent Tomá‰e Rosického, toho bych zvolil na

první místo.

Co fiíkáte v˘konÛm na‰eho národního
fotbalového t˘mu v kvalifikaci na MS? 

To je velk˘ povzdech, snad to bude lep‰í. Já

osobnû bych, i kdyÏ je‰tû není dohraná kvalifi-

kace, postavil úplnû nov˘ muÏstvo a zaãal

s nov˘m kádrem od zaãátku. Aby ho ta repre-

zentace bavila, a ne Ïe tam tito frajírci pfiijdou

hrát jak za starou gardu. A pak jdou bez ohledu

na v˘sledek „pafiit“.

Jak se vám pracuje v bytové komisi a ko-
misi územního rozvoje? 

V bytové komisi se mi pracuje dobfie, postu-

pujeme pfiesnû podle nastaven˘ch pravidel, uÏ

se neboduje, nikdo nás nemÛÏe podezírat z pod-

jatosti. A také nemáme tak nároãnou práci,

protoÏe prÛtok bytÛ uÏ není tak velk˘ jako dfiív.

V komisi územního rozvoje se snaÏíme o to, aby

se dodrÏoval územní plán a nezvy‰ovala se uÏ

tak vysoká hustota místní zástavby. Ne vÏdycky

se nám podafií uhájit koeficient dan˘ územním

plánem. Nicménû se nám podafiilo odsunout

nûkteré stavby, které by negativnû naru‰ili Ïivot-

ní prostfiedí, jako napfiíklad plánované kontej-

nerové pfiekladi‰tû na hranici Prahy 14.

Co je podle vás nejvût‰ím problémem
v Praze 14? 

Dopravní zatíÏení celé ãtrnáctky a je smut-

né, Ïe bylo odsunuto napojení na Vysoãanskou

radiálu. A také mi vadí nekontrolovatelné zahu‰-

Èování obytného prostoru. O problémech s par-

kováním jsem se uÏ v˘‰e zmínil. A nejvíc jsem

se nedávno rozãílil, kdyÏ nám nûjak˘ sprejer

posprejoval fasádu u baráku.

V komunální politice pÛsobíte uÏ jede-
náct let. Je dnes jiná neÏ v dobû, kdy jste do
ní vstupoval?

Zastupitelstvo vyspûlo, nûktefií jsme taky

v˘raznû zestárli, a rovnûÏ zdej‰í radnice a její

pracovníci získali na profesionalitû, nauãili se za

ty roky lépe komunikovat s lidmi a vefiejností.

Co fiíkáte v˘sledku Eurovoleb?
JelikoÏ jsem letit˘m ãlenem ODS, tak samo-

zfiejmû v˘sledky vítám. Nevûfiil jsem ale, Ïe tak-

to v˘raznû vyhrajeme. DÛleÏitûj‰í v‰ak budou

ty parlamentní, uÏ teì mám v‰ak hrÛzu z pfií-

padného povolebního patu. 

za ãtenáfie ListÛ se ptal
Jaroslav ·míd

âERVENEC / SRPEN 2009 • 5

na‰i zastupitelé

V seriálu rozhovorÛ se ãleny Zastupitelstva Mâ Praha 14 pfiichází na
fiadu Rudolf Mike‰ (ODS). Je zamûstnán ve firmû FEROS. V Zastu-
pitelstvu Mâ Praha 14 pÛsobí jiÏ tfietí volební období, v souãasné

dobû je pfiedsedou bytové komise a ãlenem komise územního rozvoje. 

Představujeme: Rudolfa Mikeše

Rudolf Mike‰ (na snímku vpravo) v akci pfii jednom zápase za
t˘m Mâ Praha 14.
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Malování na chodníku
Pro dûti, které je‰tû neodjely na prázdniny,

pofiádáme jiÏ tradiãní malování na chodníku.

Malovat budeme ve stfiedu 8. ãervence od 9 do

12 hodin pfied základní ‰kolou Bfií VenclíkÛ na

âerném Mostû – stanice metra Rajská zahra-

da. Pro v‰echny úãastníky jsou pfiipraveny

barevné kfiídy a odmûny.

SRPEN

Turnaj v nohejbalu
V sobotu 29. srpna od 9 hodin se uskuteãní

turnaj amatérsk˘ch hráãÛ v nohejbalu o pohár

starosty na hfii‰ti Z· Bfií VenclíkÛ na âerném

Mostû. Registrace hráãÛ (trojic) na místû od

8.30 do 8.50 hodin. V pfiípadû nepfiíznû poãasí

se turnaj odehraje v tûlocviãnû ‰koly. Startov-

né 150 Kã za druÏstvo.

ZÁ¤Í

PRAHA 14 TOUR 2009
V sobotu 5. záfií od 8 hodin pofiádáme ve

spolupráci s âesk˘m tenisov˘m svazem turnaj

pro dospûlé neregistrované hráãe v tenisu

o pohár starosty. Turnaj ve ãtyfihfie se uskuteã-

ní na kurtech TJ Slavoj Hloubûtín, Hloubûtín-

ská ulice. Prezence hráãÛ na místû od 7.30 do

7.50 hodin. Startovné 50 Kã na osobu.

Turnaj 
v malé kopané

Spoleãnû s TJ Kyje pofiádáme v sobotu

12. záfií turnaj v malé kopané amatérsk˘ch hrá-

ãÛ o pohár starosty. Zápasy se uskuteãní na hfii‰-

ti TJ Sokol Kyje v Broumarské ulici v Kyjích.

Registrace pûtiãlenn˘ch druÏstev (4+1) od

15 let je na místû od 8.30 do 8.50 hodin. Za-

ãátek turnaje v 9 hodin. Startovné 200 Kã za

druÏstvo.

PRAHA 14Kulturní                             a sportovní akce radnice

Letní provoz v pobočkách městské knihovny 
V dobû od 1.7. do 30.8. bude mít knihovna na âerném Mostû otevfieno ve stfiedu od 12 do

19 hod. a v pátek od 9 do 15 hod., knihovna v Hloubûtínû bude v provozu v úter˘ od 9 do

19 hod., ve ãtvrtek od 12 do 19 hod. Zavfiena bude od 27. 7. do 2. 8. Knihovnice pfiipravily

pro náv‰tûvníky velkou prázdninovou v˘tvarnou soutûÏ pro dûti a rodiãe. BliÏ‰í informace

obdrÏíte v kaÏdé knihovnû.

Evangelická akademie
informuje

Evangelická akademie (vy‰‰í odborná ‰ko-

la sociální práce a stfiední odborná ‰kola),

Husitská 2537/7, Praha 4 otevírá ve ‰kolním

roce 2009/10 obory: SO· denní (sociální ãin-

nost – peãovatelství nebo vychovatelství), VO·

denní a dálkové (sociální práce), SO· dálko-

vé (sociální ãinnost v prostfiedí etnick˘ch mino-

rit). Dále pfiipravuje kurzy celoÏivotního vzdû-

lávání pro sociální pracovníky a pedagogy.

BliÏ‰í informace o ‰kole, studiu a dal‰ích akti-

vitách ‰koly na tel. 272 761 609, www.eapra-

ha.cz.

Veselý čertík v létě
Rodinn˘ klub Vese-

l˘ ãertík z Dolních

Poãernic bude otevfien

bûhem celého léta (ãer-

venec a srpen). Zaji‰Èu-

je mimo jiné hlídání

dûtí, provozuje veselou hernu pro kaÏdého,

ãertovsk˘ kombomix s rodiãi a dûtmi ve vûku

1,5–4 roky, dopolední ‰koliãku. Více informací

na info@veselycertik.cz, tel. 724 639 040,

www.veselycertik.cz.

Tímto snímkem se je‰tû
vracíme k v˘stavû 100 let
fotbalu ve Vysoãanech, na
kterou jsme vás pozvali v mi-
nul˘ch Listech. Ve vitrínû vidíte
fotbalovou v˘stroj ze sbírky Národního muzea,
kterou mûl na sobû jeden z hráãÛ na‰eho národ-
ního t˘mu v památném finále mistrovství svûta
ve fotbale v Chile v roce 1962 proti Brazílii.
Uhádnete, o kterého hráãe se jedná? Správnou
odpovûì najdete na stranû 21.

V Galerii 14 byla v ãervnu uspofiádána dvou-
denní v˘stavka dûtsk˘ch kreseb ze soutûÏe Já
a mÛj obvod na téma staré fiecké báje a povûs-
ti. Kresby se dûtem mimofiádnû povedly, proto
se nûkteré z nich chystáme uvefiejnit v záfiijo-
v˘ch Listech. 

Blahopřání
� V ãervnu 2009 oslavili diamantovou
svatbu manÏelé Ko‰tovi z Kyjí. Gratulu-
jeme, pfiejeme hodnû a hodnû zdraví
a drÏte se! Z + Z + K + J + J.

� V˘znamné Ïivotní jubileum oslaví
8. srpna tohoto roku pan Jan Paroubek
z âerného Mostu. K jeho 80. narozeni-
nám pfiejí dal‰í krásná léta a pevné zdra-
ví manÏelka, dûti a vnouãata.

Poznámka: Hlavním pofiadatelem akcí je
pfiíspûvková organizace KVIZ Praha 14. Zmû-
na programu vyhrazena.

kr
es

b
a:

 P
et

r 
D

rá
b

ek

01-07_P14  24.6.2009  8:33  Stránka 6



co se dûje nejen v regionu
âERVENEC / SRPEN 2009 • 7

O prázdninách na
Chvalském zámku
v Horních Počernicích

Výstavy:
16. 6. – 2. 8. NadûÏda Bilincová a Petr

Dolej‰í – v˘stava souãasn˘ch umûlcÛ Ïijí-

cích v na‰em regionu

20. 6. – 2. 8. Vladimír Brunton – Osob-
nosti âR – velkoformátové fotografie zná-

m˘ch osobností pfienesené na plátno

7. 7. – 13. 9. Podzemí v podzemí v˘sta-

va fotografií Kamila Pokorného zachycující

nejkrásnûj‰í podzemí âR

4. 8. – 13. 9. Vûra Tataro – obrazy, ani-

mace

V posledním srpnovém t˘dnu se mÛ-

Ïeme tû‰it na dvû divadelní pfiedstavení

hry POSLEDNÍ LÉTO SARAH BERN-
HARDT od Johna Murella v provedení

poãernického divadelního souboru Právû

zaãínáme (hrají: Jana Keilová a Dáda Sto-

klasa). Komediálnû ladûná hra ze Ïivota Sáry

Bernhardtové je oslavou talentu, nezkrotné

vitality a také doby, kdy je‰tû byl ãas proÏí-

vat krásno. No a malá upoutávka na poãátek

záfií. Po roce se opût vrací na Letní scénu

Chvalského zámku hudební pfiehlídka Chval-

ská triáda. Letos se mÛÏeme tû‰it napfi.na

skupiny Hradi‰Èan, Shannon, Ahmed má hlad

a dal‰í. Program Chvalské triády naleznete

v záfiijovém ãísle ListÛ Prahy 14.

Módní extravagance na zámku
Chvalsk˘ zámek v Horních Poãernicích byl v sobotu 13. ãervna dûji‰tûm mnoha akcí. Celé

odpoledne v areálu tvrze vyhrávaly na postaveném pódiu dûtské orchestry ZU· nejen z Horních

Poãernic, ale i pfiespolní, ve sklepení zámku byla v rámci „veãeru módy“ úvodní vernisáÏí otev-

fiena v˘stava ateliéru textilní tvorby V·UP a jako zlat˘ hfieb veãera probûhla módní pfiehlídka

s názvem Bílé variace. Své v˘tvory pfiedvedly studentky atelieru textilní tvorby a nutno podo-

tknout, Ïe ‰lo o velmi extravagantní modely, vyrobené z plastÛ, papírÛ a dal‰ích recyklovateln˘ch

materiálÛ. text a foto: ves

Od poãátku roku 2008 je Mâ Praha – Dol-

ní Poãernice ãlenem asociace s názvem

„Národní síÈ zdrav˘ch mûst“ (NSZM). Tato

mezinárodnû certifikovaná organizace dnes

zastfie‰uje desítky municipalit – mûst, obcí, kra-

jÛ a také mikroregionÛ.

Jaké jsou pfiínosy ãlenství v NSZM ? 
Zastfie‰ení v˘znamnou mezinárodní autori-

tou (OSN-WHO), vyuÏití principÛ a doporuãe-

ní EU a OSN pro kvalitní udrÏiteln˘ rozvoj,

vyuÏití informací a sluÏeb k získávání finanã-

ních zdrojÛ (dotace, fondy EU), moÏnost

v˘mûny zku‰eností v âR i v zahraniãí, vyuÏití

pomoci pfii zpracování a fiízení kvalitní strate-

gie rozvoje municipalit, moÏnost spolupráce

s odborn˘mi partnery v âR i v zahraniãí, zlep-

‰ení image mûstské ãásti pro její obyvatele, ale

i pro tuzemské i zahraniãní náv‰tûvníky.

Jaké jsou vize Zdravého mûsta?
UdrÏitelné mûsto, mûsto pro dûti, zdrav˘

Ïivot jako hobby, mûsto jako domov, mûsto

informací a technologií, prosperující mûsto, na‰e

mûsto stojí za to vidût.

S jak˘mi pojmy se set-
káme v NSZM?

Neoddûliteln˘m poj-

mem pfii postupech zdra-

vého mûsta do vy‰‰ích

kategorií je Místní agen-
da 21 (dále jen MA21),

k jejímÏ principÛm se Mâ

Praha Dolní Poãernice hlá-

sí. V podstatû se jedná

o aktivní zapojení vefiej-

nosti do ãinnosti a rozho-

dování samosprávy pfii

snaze uplatnit podmínky

udrÏitelného rozvoje. Dal-

‰ími pojmy, se kter˘mi se v rámci NSZM set-

káváme, jsou Komunitní plánování, Data
plán, Databáze Dobrá Praxe, UdrÏiteln˘ roz-
voj, Plán zlep‰ování, atd. Vysvûtlování tûch-

to pojmÛ je ponûkud sloÏitûj‰í, av‰ak mohu

doporuãit seznámit se s nimi na internetov˘ch

stránkách NSZM www.zdravamesta.cz.

V Dolních Poãernicích v souãasné dobû usi-

lujeme v rámci zdrav˘ch mûst o postup z kate-

gorie „Zaãáteãník“ do vy‰‰í kategorie. Setkání

a diskuse s vefiejností pfii naplÀování udrÏitel-

ného rozvoje, principÛ MA21 a v‰ech na‰ich

cílÛ se pro nás stává jiÏ samozfiejmostí.V praxi

to znamená, Ïe zapojujeme vefiejnost do pro-

jednávání pfiíprav strategického plánu, koneãné

podoby vzhledu na‰ich nov˘ch komunikací,

fie‰ení podoby vefiejn˘ch prostranství apod.

Zatím se nám tento postup osvûdãil a na‰í vefiej-

ností je kladnû vnímán.

Zbynûk Richter, 
starosta Mâ Praha – Dolní Poãernice

Dolní Počernice – zdravá městská část

Jedna z diskuzí s vefiejností na dolnopoãernické radnici.
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Odbor mûstského investora hl. m. Prahy

zahájil v ãervnu rekonstrukci komunikací (vozo-

vek a chodníkÛ) v ãásti Hloubûtína, která bude

trvat cca tfii roky. Akce je rozdûlena do nûkoli-

ka etap a t˘ká se ulic: Malá Kbelská (soubûÏná

s Kbelskou), Konzumní, Mochovská, Sadská,

V Novém Hloubûtín, Zeleneãská, Pod Tur-

novskou tratí, V Humenci. Tato rekonstrukce

s sebou pfiinese nejenom negativa v podobû

mnoÏství uzavírek, objíÏdûk ãi pfiípadné pro-

blémy s napojením na stávající vjezdy, ale

i pozitiva – kvalitní komunikace, chodníky,

nav˘‰ení poãtu parkovacích stání a v˘mûnu sta-

r˘ch rozvodÛ kanalizace, vody a plynu. 

K dopravním opatfiením pro v˘stavbu vo-

dovodu a kanalizace – Hloubûtín: 1. etapa
od 15. 6. do 21. 6. – uzavfiena komunikace

V Novém Hloubûtínû od Mochovské a Sadské

2. etapa od 22. 6. do 12. 7. – zÛstává uzavírka

V Novém Hloubûtínû, vzhledem k uzavírce ãás-

ti kom. Malá Kbelská na úrovni Konzumní

dochází k doãasnému zjednosmûrnûní komu-

nikace Milovická ve smûru do ul. Konzumní

a vzniká doãasnû nová objízdná trasa Zeleneã-

ská, V Humenci, Pod Turnovskou tratí s moÏ-

ností v˘jezdu na ul. Podûbradská, uvnitfi sídli‰-

tû moÏnost pokraãovat ul. Pod Turnovskou tratí

do Mochovské a Malé Kbelské a nebo Mochov-

ské, Milovické a Konzumní.

Jednotlivé komunikace budou uzavírány po

ãástech – mezikfiiÏovatkov˘ch úsecích a krát-

kodob˘ch uzavírkách kfiiÏovatek pro v˘stavbu

kanalizace a pfiepojení vodovodÛ a plynovodÛ

tak, aby byl zachován prÛjezd oblastí a pfiístup

k objektÛm. Uvedené termíny budou upfiesnû-

ny podrobn˘m harmonogramem v˘stavby.

Zpracovala vedoucí odboru v˘stavby
a dopravy Ing. Vûra Joudová

informace z Hloubûtína
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Rekonstrukce v Hloubětíně
Předpokládané termíny výstavby v roce 2009

– Malá Kbelská kfiiÏovatka s ul. Konzumní (spojná komora) 22. 6. aÏ 31. 7.

– Malá Kbelská, Konzumní – Mochovská (kanalizaãní fiad) 20. 7. aÏ 30. 8.

– Malá Kbelská, Mochovská – Sadska 31. 8. aÏ 11. 10.

– Sadská, Malá Kbelská – V Humenci (kanalizaãní fiad) 12. 10. aÏ 20. 12.

– V Novém Hloubûtínû (vodovod) 8. 6. aÏ 9. 8.

– V Novém Hloubûtínû (plyn) 15. 8. aÏ 4. 9.

– V Novém Hloubûtínû (komunikace, VO) 7. 9. aÏ 30. 11.

– Pod Turnovskou tratí (plyn) 13. 7. aÏ 30. 7. 

– Pod Turnovskou tratí (komunikace, VO) 14. 9. aÏ 30. 11.

Jedním z klíãov˘ch bodÛ plánu rozvoje na‰í

mûstské ãásti, kter˘ má zlep‰it obãanskou vyba-

venost a koresponduje s komunitním plánem

rozvoje sociálních sluÏeb, je v˘stavba Komu-

nitního centra Hloubûtínská 55.

Tento plánovan˘ objekt bude postaven

v místû b˘valé ‰kolní druÏiny v Hloubûtínû, pod

kostelem sv. Jifií. Zub ãasu je neúprosn˘ (viz

snímek dole) a stejnû tak posudek statika….

A tak staré budovy udûlají místo nové stavbû.

Na‰ím zámûrem je vybudovat kulturní a spole-

ãenské centrum, které bude slouÏit obãanÛm.

V bezbarierovém objektu je plánovám více-

úãelov˘ spoleãensk˘ sál pro konání rÛzn˘ch spo-

leãensk˘ch akcí: koncertÛ, pfiedná‰ek, ‰kolních

akademií, v˘stav, eventuelnû i plesÛ a taneãních.

V pfiízemí bude rovnûÏ kavárna s moÏností ven-

kovního posezení s v˘hledem do zahrady. Klu-

bovny v druhém patfie nabídneme seniorÛm,

sokolÛm a dal‰ím spoleãensk˘m organiza-

cím.âást prvního patra bude vyhrazena i pro

komerãní úãely, neboÈ provoz podobného zafií-

zení potfiebuje finanãní injekci. Nezapomínáme

ani na potfieby ¤ádu KfiiÏovníkÛ s ãervenou

hvûzdou, i ti zde budou mít svou kanceláfi.

Z hlediska obce velice dÛleÏitou roli bude

hrát nová obfiadní síÀ; budeme moci nabídnout

konání svatebních obfiadÛ pro 30 i více osob

v pfiíjemném prostfiedí v klidové zónû. V pfií-

padû velk˘ch svateb pak mÛÏe poslouÏit velk˘

spoleãensk˘ sál s kapacitou cca 100 hostÛ. Rep-

rezentativní budova s dÛstojnou svatební síní

je v na‰í mûstské ãásti potfieba. Velk˘ sál s ve‰-

ker˘m zázemím v Hloubûtínû chybí od ãasÛ

sokolovny (zbourané zaãátkem 60. let).

Blízkost metra i autobusov˘ch a tramvajo-

v˘ch zastávek ãiní historické jádro obce kolem

kostela sv. Jifií a hloubûtínského zámeãku

dopravnû dostupné i pro obãany Kyjí, Lehovce,

âerného Mostu i Hostavic.

Ve zmiÀované lokalitû se nachází jedineãná

památka, KfiiÏovnick˘ dvÛr. V‰ichni doufáme

a vûfiíme, Ïe se doãkáme i jeho rekonstrukce…

VáÏení spoluobãané, jsme si vûdomi toho,

Ïe jsou i dal‰í záleÏitosti, které potfiebují urych-

lené fie‰ení a investice, aÈ jiÏ jde o úpravu celé-

ho prostoru jiÏnû od Podûbradské, okolí obchod-

ního centra, nedostatek garáÏí a moÏnosti

parkování vÛbec, nikdy nekonãící boj o ãisto-

tu a pofiádek, údrÏba zelenû, stav vozovek, chod-

níkÛ. Sami si jistû doplníte dal‰í. Rozhodnû na

tyto bolestivé problémy nezapomíáme, nûkteré

se jiÏ dafií fie‰it, viz rekonstrukce sítí a technic-

ké vybavenosti v Novém Hloubûtínû.

Vûfiíme, Ïe vybudování komunitního centra

pfiinese roz‰ífiení kulturního a spoleãenského

vyÏití, vãetnû moÏnosti setkávání k rÛzn˘m pfií-

leÏitostem nejen obãanÛm Hloubûtína.

Mgr. Jitka Îáková
zástupkynû starosty

Komunitní centrum Hloubětínská 55

souãasn˘ stav
budoucí stav –
vizualizace

foto: vok (2)
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Seniofii TJ Kyje Praha 14 z odboru Sportu

pro v‰echny se scházejí dvakrát t˘dnû ke spo-

leãnému cviãení, ale v rámci grantu Mûstské

ãásti Praha 14 spoleãnû také nav‰tûvují kultur-

ní akce, organizují vycházky do pfiírody a zapo-

jují do své ãinnosti dal‰í vrstevníky. Od poãátku

roku jsme nav‰tívili dvû divadelní pfiedstavení,

v˘stavy ve Vald‰tejnském a Schwarzenberském

paláci a byli na prohlídce Národního divadla.

Pod vedením Jitky HuÀkové vnikaly seniorky

do tajÛ v˘tvarn˘ch prací, do zaãátkÛ drátková-

ní, vûnovaly se pfiípravû velikonoãní v˘zdoby

a malování vajíãek. Seniorky vyuÏily pûkného

poãasí a vydaly se do nedalekého PrÛhonické-

ho parku, kter˘ patfií mezi nejrozsáhlej‰í a nej-

krásnûj‰í v Praze. Omamná vÛnû rododendro-

nu a azalek v pfiekrásném anglickém parku spolu

s pohledem na pÛvabn˘ zámek se ãtyfipatrovou

vûÏí a nádvorními arkádami jen umocnily dojem

z v˘letu. „Pfii takové kráse“, fiíkaly úãastnice,

„zapomínáme na starosti a je nám dobfie.“

A co máme do konce leto‰ního roku pfied

sebou? Opût v˘lety do pfiírody, prohlídky praÏ-

sk˘ch památek, náv‰tûvy promenádních kon-

certÛ, skanzenu a opût pfiedvánoãní v˘tvarnou

ãinnost. Na závûr roku pofiádáme svou jiÏ

3. olympiádu seniorÛ se sportovními soutûÏe-

mi a kvizem, takÏe si úãastníci procviãí fyzic-

kou zdatnost i pamûÈ. Rozlouãení

s rokem pln˘m aktivity b˘vá vÏdy

veselé. Prozatím jsme ale teprve

v polovinû roku, a proto zveme dal-

‰í seniory mezi nás. V kolektivu jde

v‰echno lépe. Zapomenete alespoÀ

na chvíli na denní starosti a najde-

te nové kamarádky a kamarády.

Tû‰íme se na vás. Informace o chy-

stan˘ch akcích najdete na webov˘ch

stránkách: www.tjkyje.cz, anebo na

nástûnce v areálu tûlov˘chovné jed-

noty v Jiráskovû ãtvrti.

Bohumila Rysová, 
tajemnice TJ Kyje

JiÏ 12. roãník Velké jarní ceny závodÛ Agility probûhl první ãervno-

v˘ víkend na kynologickém cviãi‰ti v Kyjích. ProtoÏe jeho souãástí byly

i rÛzné neoficiální závody, mohl se zúãastnit úplnû kaÏd˘, vãetnû dûtí,

zaãáteãníkÛ, ‰tûÀat, veteránÛ ãi druÏstev. V sobotu probûhlo jiÏ 10. mist-

rovství kfiíÏencÛ a psÛ bez prÛkazu pÛvodu, které kaÏdoroãnû zaji‰Èuje

a sponzoruje ãasopis Svût psÛ. Zúãastnilo se ho ve tfiech velikostních

kategoriích 39 psÛ. Souãástí nedûlních závodÛ bylo také jiÏ tradiãnû Mist-

rovství pejskÛ Toy do 28 cm, kde byla rekordní úãast – 18 závodníkÛ! Cel-

kem se závodÛ zúãastnilo 160 závodníkÛ z celé republiky a ze Sloven-

ska. Vítûzné ãtyfiãlenné druÏstvo bylo z pofiádající organizace Agility

Hloubûtín a zvítûzilo v konkurenci 18 druÏstev. Novinkou leto‰ního roã-

níku byla bezplatná úãast v závodu „Dítû a pes“, kter˘ je na‰í speciali-

tou a jinde se nebûhá. Souãástí tohoto závodu je i zodpovídání otázek,

t˘kajících se Agility a psÛ obecnû. SvÛj závod mûli i psí veteráni – na

upravené, ménû nároãné trati. ROZ, foto: j‰

co se dûlo v Kyjích
âERVENEC / SRPEN 2009 • 9

Velká jarní cena

Půl roku za námi – půl roku před námi Sport pro všechny
Cviãení rodiãÛ s dûtmi v oddílu Sportu pro

v‰echny nav‰tûvuje v TJ Kyje stále více zájem-

cÛ. To platí i pro i cviãení mlad‰ího Ïactva. Mno-

zí z tûchto mal˘ch sportovcÛ se s úspûchem

zúãastÀují celopraÏsk˘ch soutûÏí ve sportovní

gymnastice, atletice i ve speciální soutûÏi v míão-

vém trojboji.Vyvrcholením prvního pololetí cvi-

ãebního roku bylo sportovnû-zábavné dopoled-

ne u pfiíleÏitosti MDD, kterého se zúãastnilo na

hfii‰ti v Jiráskovû ãtvrti celkem 117 mal˘ch i vût-

‰ích dûtsk˘ch sportovcÛ. Ti vyuÏili pfiíjemného

poãasí i prostfiedí a s nesmírn˘m elánem absol-

vovali 14 zajímav˘ch soutûÏních disciplín.

DomÛ si v‰ichni odnesli diplom a odmûny, kte-

ré dodala firma SahneBöhm. vok

kresba: Petr Drábek
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Zápis do záfiijov˘ch kurzÛ probíhá jiÏ
od 12. ãervna do 9. záfií

Jahodárna – akce pro vefiejnost kaÏdou

stfiedu od 18 do 20 hodin u nás v JAHODù,

Vybíralova 969, Praha 14 – âern˘ Most. 

16. 9. Prstem po mapû, cestovatelská

beseda o JiÏní Americe. 

23. 9. První pomoc u dûtí, prakticky

zamûfiená pfiedná‰ka lékafie Pavla Tomka.

30. 9. Linoryt, v˘tvarná dílna pro tvofiivé.

KaÏd˘ ãtvrtek od 19 do 20 hod. je pro

v‰echny zájemce za 25 Kã na hodinu otev-

fiena na‰e poãítaãová uãebna s pfiipojením

k internetu. K dispozici je lektor, kter˘ vám

se v‰ím poradí. 

Rodinné centrum JahÛdka nabízí nové
kurzy:

Pondûlí 16–16.45 hod. JahÛdková hudeb-

ka pro rodiãe s dûtmi od 0 do 4 let 

Úter˘ 9–10.30 hod. Angliãtina pro zaãá-

teãníky s hlídáním dûtí

Úter˘ 10.45–12.15 hod. Angliãtina pro

mírnû pokroãilé s hlídáním dûtí

Stfieda 15–15.45 hod. Cviãení rodiãÛ

s dûtmi od 1,5 roku

Stfieda 16–16.45 hod. Cviãení dûtí od tfií

let bez rodiãÛ 

Více informací se dozvíte na www.jaho-
daweb.cz nebo na ãísle 777 674 060.

JAH DA

Ve ‰kolním roce 2008/9 probûhl na základ-

ních ‰kolách Prahy 14 program dlouhodobé pri-

mární prevence, kter˘ se t˘kal dûtí 4. aÏ 8. tfiíd.

Nejedná se jen o pfiedná‰ky nebo o pouãování

o tom, co je dobré nebo ‰patné; do tfiídního

kolektivu dvakrát roãnû docházeli ‰kolení lek-

tofii, ktefií nekonvenãní formou her, besed a dis-

kusí vedli programy s urãit˘m zamûfiením, kte-

ré se dot˘kaly problematiky dospívání, vztahÛ

ve tfiídû, uÏívání návykov˘ch látek, ‰ikany,

sexuality a dal‰ích citliv˘ch témat. Podstatou

primární prevence je pfiedávat pravdivé infor-

mace, na jejichÏ základu si mlad˘ ãlovûk doká-

Ïe utvofiit vlastní názor, kter˘ mu v budoucnu

usnadní rozhodování, zpÛsobem, kter˘ umoÏ-

Àuje jejich lep‰í pochopení a pfiijetí. Lektofii se

snaÏí v dûtech rozvíjet zodpovûdné my‰lení

a chování, schopnost a odhodlanost odmítat

vûci, se kter˘mi nesouhlasí, a které se jim nelí-

bí a také brát odpovûdnost za svá rozhodnutí.

V neposlední fiadû radí dûtem, jak v pfiípadû

nouze vyhledat úãinnou pomoc. Programu se

úãastní i uãitelé, ktefií mají zájem aktivnû se

podílet na jeho náplni a fie‰it s dûtmi rizikové

situace, se kter˘mi se mohou bûhem svého

dospívání setkat. Pfiítomnost uãitele na progra-

mu pomáhá vytvofiit si lep‰í vztah na rovinû uãi-

tel – Ïák a usnadÀuje komunikaci. Dlouhodobá

primární prevence, která není soustfiedûná pou-

ze na drogy, se po letech v˘voje preventivních

programÛ ukazuje jako ta nejúãinnûj‰í. Vztah

s lektory se v prÛbûhu dlouhodobého setkává-

ní stává pro dûti bezpeãnûj‰ím a umoÏÀuje jim

otevfiít i témata, které je naplÀují studem, stra-

chem a nejistotou. Lektofii pak mají vût‰í moÏ-

nosti ovlivÀování hodnotového Ïebfiíãku dûtí

a v pfiípadû potfieby i vyvolat úãinné fie‰ení aktu-

álního problému. Zaãlenûní problematiky závis-

lostí mezi ostatní sociálnû patologické jevy,

interaktivní hry a regulovaná diskuse také tak-

fika eliminují riziko stimulace zájmu o experi-

ment podáváním prost˘ch informací o drogách.

Dlouhodobá primární prevence poskytovaná

externími lektory se postupnû stává Ïádanou

souãástí pedagogického pÛsobení na ‰kolách,

protoÏe odborná v˘chova v institucích uÏ dnes

nemá za cíl dûti jen naplnit vûdomostmi, ale

také jim poskytnout kvalitní a bezpeãné pro-

stfiedí pro osobnostní v˘voj. PROSPE, obãan-

ské sdruÏení zaji‰Èující a poskytující preven-

tivní program na základních ‰kolách Prahy 14,

patfií mezi profesionální organizace, které se ve

svém pÛsobení soustfieìují na intenzivní dlou-

hodobou práci s dûtmi. Lektofii PROSPE jsou

odbornû vybaveni a schopní nejen v oblastech

závislostí, xenofobie, ‰ikany a dal‰ích patolo-

gick˘ch jevÛ, ale i ve zpÛsobech, jak˘mi o tûch-

to problematick˘ch oblastech smysluplnû dûti

informovat. Ivana Baráãková, Dis.,
Mgr. Martin Titman, lektofii Prospe o.s.

Primární prevence zvyšuje kredit škol

Zahrada o.s. Jahoda ve Vybíralovû ulici se

celé páteãní odpoledne 12. ãervna aÏ do pozd-

ních veãerních hodin stala místem velké zahrad-

ní slavnosti. Probíhaly workshopy, soutûÏe pro

dûti, v˘tvarná dílna, pro men‰í dûti tu bylo lout-

kové divadélko Svûtlu‰ky a svûtlu‰kové, tûm

vût‰ím pfiijel zazpívat David Koller. Náv‰tûv-

níci obdivovali renesanãní dvorské tance, diva-

delní hru Sestry, souboru Rychlokva‰ky a dal-

‰í programovou nabídku. I pfies aprílové upr‰e-

né poãasí se akce vydafiila a urãitû se najde hod-

nû takov˘ch, ktefií budou volat po jejím

zopakování. text a foto: ves

Zahradní slavnost v Jah dě

divadlo pro nejmen‰í

David Koller
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Léto zaãalo a s ním i prázdniny, na které jsme se v‰ichni tolik tû‰ili. A urãitû nejen dûti a dospû-

lí, ktefií se chystají strávit léto odpoãinkem, v˘lety a koupáním. Podobn˘ program uÏ mají nûko-

lik let i konû z jezdeckého klubu POâIN. Od zaãátku ãervence do konce srpna si na b˘valém

ml˘nû nedaleko âáslavi uÏívají velké pastviny, klid ve stádû, kaÏdodenní koupel v rybníce a nûko-

likahodinové vyjíÏìky po okolních lesích. Hlavnû ale odpoãívají po celoroãní práci, ze které je ãas-

to bolí záda i nohy, ale kterou pfiesto odvádûjí svûdomitû a bez pfiestávky. Kdyby dostávali vysvûd-

ãení, urãitû by na nûm byly samé jedniãky. Samozfiejmû i z chování. 

Bûhem prázdnin se o koníky starají dûti z jezdeckého oddílu, nûkteré si tak urãitû splní svÛj

dûtsk˘ sen. Jsou ubytované v chatkách na bfiehu rybníka, ráno se postarají o konû, odpoledne poje-

dou na vyjíÏìku. Na ãervenec je nejen pro dûti z oddílu navíc pfiipraven tfiít˘denní tábor, bûhem

kterého bude probíhat celotáborová hra. Ta je letos motivována kníÏkou Ondfieje Sekory „Kroni-

ka mûsta Kocourkova.“ Urãitû znáte vyprávûní o tom, jak obyvatelé tohoto mûsteãka sázeli sÛl,

nosili v pytlích svûtlo do radnice bez oken, posunovali kostel nebo s konví, pytlem a bubnem chy-

tali zajíce. I bûÏné denní ãinnosti Kocourkovsk˘m natolik zamotaly hlavu, Ïe se dostali do je‰tû

vût‰ích problémÛ a starosti jim jen pfiibyly. Snad si dûti s podobn˘mi situacemi lépe poradí, urãi-

tû si uÏijí dost legrace a poznají nové kamarády. JF

JK POČIN na tábořeJK POČIN na táboře Charita i zábava
Na zaãátku kvûtna b˘vá pravidelnû na‰e oblí-

bená charitativní akce zvaná Kvûtinov˘ den.
I letos obsazujeme tradiãní místo na Rajské

zahradû a tentokrát upozorÀujeme symbolick˘-

mi Ïlut˘mi kvítky Mûsíãku lékafiského s hnû-

dou ma‰lí na rakovinu koneãníku. Lidé uÏ tuto

akci velmi dobfie znají a tak s rozdáním 800 kvû-

tinek nemáme Ïádné problémy. Na konec této

vydafiené akce jsme je‰tû odnesly nasbíran˘ sta-

r˘ papír do novû otevfiené sbûrny v Satalicích.

V polovinû kvûtna jsme koneãnû vyrazily po

dlouhé dobû na pofiádnou 3denní zálesáckou

v˘pravu do LuÏick˘ch hor. Mimo jiné jsme tady

zdolaly nejvy‰‰í vrchol LuÏick˘ch hor – LuÏ,

kde jsme se zapsaly do vrcholové kníÏky. Dal-

‰í den jsme nav‰tívily zfiíceninu hradu Tol‰tejn

a poté Jedlovou horu, kde je kamenná rozhled-

na. Spoleãnû s místním úfiadem v Satalicích jsme

na konci kvûtna uspofiádaly Dûtsk˘ den u klu-

bovny. JelikoÏ bylo krásné slunné poãasí, bylo

v‰ude spousty náv‰tûvníkÛ a hlavnû dûtí. Na

úvod dûti shlédly kouzelnické pfiedstavení klau-

na na vysok˘ch nohách a divadelní pfiedstave-

ní ve velkém stanu. Poté pfii‰ly na fiadu na‰e pfii-

pravené soutûÏe za razítka a bonbony. 

Více na www.skautkyamazonky.blog.cz  

napsala: vedoucí oddílu Amazonek
Eli‰ka Hermannová – Rusalka

Dûtského dne v Mot˘lku na âerném Mostû se

zúãastnilo více neÏ 120 dûtí a kolem 50 rodiãÛ.

V‰echny dûti si odnesly pûkné ceny, nikdo ne-

ode‰el s prázdnou. Dûti na stanovi‰tích sbíraly

body, které si potom mohly promûnit v obchÛd-

ku v klubu Pacific za pûkné odmûny. Na závûr

Dne dûtí je‰tû probûhlo slosování o celkem 15

krásn˘ch a hodnotn˘ch cen. text a foto: j‰

Úspěšný Den dětí v Motýlku
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Do posledního

místeãka obsa-

zená Betlém-

ská kaple byla

17. ãervna ve-

ãer svûdkem

neopakovatel-

ného záÏitku –

charitativního kon-

certu vokálního souboru Gentle-

men singers. Patronát nad koncertem pfievzal

starosta Mâ Praha 14 Miroslav Fronûk a veãe-

rem provázela patronka KC Mot˘lek Ester

Janeãková. Vokální soubor sv˘m ‰irok˘m reper-

toárem, interpretovan˘m s obrovskou muzikál-

ností a hlavnû naprosto osobit˘m stylem zcela

uchvátil posluchaãe v Betlémské kapli. Gene-

rálním partnerem koncertu byla PPF banka.

Gentlemen singers se vzdali nároku na honoráfi

a cel˘ v˘tûÏek koncertu vyuÏije KC Mot˘lek

pro svou nároãnou a stále ve spoleãnosti nedo-

cenûnou práci s handicapovan˘mi dûtmi.

text a foto: ves

Prázdninový provoz:
O prázdninách probíhají pouze

stfiedeãní herny 9.30–11.30 pod vedením
P. Pliskové, I. Benediktové. Program bude
pfiizpÛsoben zájmu a aktivitám rodiãÛ. 

Obvykl˘ pravideln˘ program MC zaãí-
ná 14. záfií.

V dobû stfiedeãních heren budou opût zafia-
zeny Stimulaãní programy pro dûti Hraje-
me si a uãíme se s ptákem Zlobivákem,
semináfie pro rodiãe Rodiãi se nerodíme,
rodiãi se stáváme, semináfie pfiípravy na
vstup do pracovního procesu pro Ïeny po
matefiské dovolené. Zpíváníãko, programy
zamûfiené na rozvoj jemné a hrubé motori-
ky.Termíny budou zvefiejnûny v Listech Pra-
hy 14, na nástûnkách a internetov˘ch strán-
kách MC Klubíãko. Páteãní programy budou
zamûfieny na v˘tvarnou ãinnost a rozvoj
pohybov˘ch aktivit. ·koliãka Beránek od
záfií bude probíhat ve ãtvrtek, ·ikulka v úte-
r˘ v dopoledních hodinách. Odpolední a ve-
ãerní programy budou od záfií probíhat
beze zmûn. 

Dovolujeme si za t˘m, rodiãe a dûti nav-
‰tûvující Matefiské centrum podûkovat
Mûstské ãásti Praha 14 za finanãní podpo-
ru a zaji‰tûní v˘mûny oken v pronajaté ãás-
ti objektu. Okna jsou uzavíratelná, vstup
na terasu je moÏn˘ bez problémÛ a cel˘
prostor herny i ostatních ãástí vypadá útul-
nû a ãistû. Kamerov˘ systém monitorující
terasu se ukázal dobrou prevencí krádeÏí.
Tû‰íme se na dal‰í spolupráci na spoleãn˘ch
akcích.

vedoucí: Ing. Mgr. M. Nováková 775 204 208

zástupce: Mgr. L. Pernicová 777 596 163

pernicova.lucie@seznam.cz.

Matefiské centrum 
Klubíãko YMCA Praha
E- mail:
novakpm@volny.cz
http://klubicko.bloguje.cz

Dopolední herny sko-
ro celé prázdniny!

Dopolední volné herny

Mot˘lku pro rodiãe s nej-

men‰ími dûtmi budou bû-

hem prázdnin otevfieny vÏdy od pondûlí do

ãtvrtka od 9 do 12 hod. Mot˘lek bude mít

zavfieno pouze posledních 14 dní v srpnu

17.–31. 8. Pfiijìte si k nám pohrát!

Tradiãní letní v˘let parníkem pro klien-
ty MC a CDS se uskuteãní ve stfiedu 15. ãer-

vence. Pojedeme z centra Prahy do ZOO, sraz

v 8.30 na metru Rajská zahrada nebo v 9.10

na náplavce na Ra‰ínovû nábfieÏí. Cestu par-

níkem hradí rodiãe. Pfiihla‰te se pfiedem v Mo-

t˘lku!

T˘denní rekondiãní pobyt pro klienty

centra denních sluÏeb a celé jejich rodiny se

letos uskuteãní v Konstantinov˘ch Lázních,

v kempu LaRocca od 17. srpna.

Prázdninov˘ provoz PACIFICU

(Nízkoprahov˘ klub pfii KC MOT¯LEK).

Pfiipravili jsme pro vás pestr˘ prázdninov˘

program, neváhejte a pfiijìte, ãeká vás spous-

ta zábavy a skvûl˘ch letních záÏitkÛ! Klub

Pacific je urãen dûtem a náctilet˘m od 6 do

18 let.

20. 7. po 13–18 hod. klub Pacific – zahájení

prázdnin a od 17 hod. promítání filmu Oty

Pavla „Smrt krásn˘ch srncÛ“

21. 7. út 13–18 hod. klub Pacific + keramika

s Eli‰kou

22. 7. stfi – v˘let za historií Bu‰tûhradu
a náv‰tûva muzea Oty Pavla

23. 7. ãt – odpolední v˘let do aquaparku
LetÀany  
24. 7. pá 13–18 hod. klub Pacific + vafiení

s Kristy 

27. 7. po 13–18 hod. klub Pacific

28. 7. út 13–18 hod. klub Pacific + keramika

s Eli‰kou

29. 7. stfi – v˘let na Petfiínskou rozhlednu,
do Bludi‰tû a na Dûtsk˘ ostrov
30. 7. ãt 13–18 hod. klub Pacific

31. 7. pá 13–18 hod. klub Pacific + diskoté-

ka, karaoke, karneval

3. 8. po 13–18 hod.klub Pacific + vafiení

s Kristy

4. 8. út 13–18 hod. klub Pacific 

5. 8. stfi – celodenní v˘let do DinoParku
a ZOO v Plzni

6. 8. ãt – odpolední v˘let na bobovou drá-
hu na Proseku

7. 8. pá 13–18 hod. klub Pacific + piknik na

zahradû

Sobota 9. 8. – pátek 15. 8.

*
T˘denní v˘jezd Pacifiku do Konstanti-

nov˘ch Lázní s fiadou v˘letÛ, táborákÛ, hra-

mi, soutûÏemi a spoustou záÏitkÛ, které ke

kaÏdému správnému táboru patfií. Pro bliÏ‰í

informace kontaktujte vedoucí NZDM Paci-

fic Pavlínu Stankayovou, tel. 777 964 754.
Za podporu pfiímûstského tábora dûku-

jeme Mâ Praha 14 a Magistrátu hl. m.
Prahy!

PhDr. Zuzana Jelenová

pfiedsedkynû SdruÏení na pomoc dûtem

s handicapy

KC Mot˘lek, Vlãkova 1067

tel. 281 912 081, 775 964 765, 

www.motylek.org 

Komunitní centrum

MOTÝLEK

GENTLEMEN SINGERS PRO MOTÝLEK
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Občanská inspirace
Kuãerova 14, âern˘ Most, 
tel.: 281 918 473, 776 046 112,
774 707 744
www.obcanskainspirace.cz, 
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

EKOLÉTO 2009
Na poslední srpnov˘ t˘den od 24. 8. do

28. 8. tradiãnû pfiipravujeme pfiímûstsk˘
tábor pro dûti 7–14 let z âerného Mostu.
KaÏd˘ den dûti pÛjdou na v˘let na zajímavá

místa. Program je pro dûti díky podpofie

MHMP ZDARMA. Sraz vÏdy v 10 hod. pfied

Obãanskou inspirací (do batÛÏku pití, jídlo na

cel˘ den a plá‰tûnku). Pfiihlásit dûti mÛÏete

na tel. 776 046 112. 

Studio Inspirace – zahajuje 7. záfií
nov˘ program – krouÏky, kurzy pro dûti
i dospûlé, poradenské sluÏby a hlídání dûtí. 

Novû zahajujeme celodopolední pro-
gramy – ‰koliãky pro dûti od 3 let!

Opût bude pokraãovat osvûdãená ang-
liãtina pro pfied‰koláky, v provozu bude
také odpolední Klub inspirace pro ‰kolní
dûti, kter˘ je zdarma. Roz‰ifiujeme pro-
voz logopedické poradny i individuální
v˘uku hry na keyboard. Rozvrh a pro-
gram najdete jiÏ nyní na na‰ich webo-
v˘ch stránkách www.obcanskainspira-
ce.cz nebo na v˘vûsce ve sdruÏení. 

ZÁPIS DO KROUÎKÒ bude probí-
hat od 24. SRPNA DO 7. ZÁ¤Í mezi
10–17 hod. (polední pauza 12–13).

Den otevfien˘ch dvefií – stfieda 2. záfií
Ve‰keré podrobné informace najdete

na www.obcanskainspirace.cz, na v˘vûs-
ce u nás nebo tel.: 774 707 744. Bezplatné
sociálnû právní poradenství na âerném
Mostû je v provozu i v letních mûsících!
Zavolejte si na telefon 774 707 744 nebo
776 046 112 a objednejte se. 

KCR 
Heřmánek
kcr.hermanek@seznam.cz,

www.prorodinu.cz, 

tel: 724 761 196, 281 862 342

Projekt www.abcprorodice.cz je ná‰ nov˘
webov˘ server s radami pro rodiãe, ktefií
o v˘chovû pfiem˘‰lejí a uÏívají si vztah se sv˘-
mi maliãk˘mi. Najdete zde nov˘ e-lerninov˘
program pro rodiãe dvoulet˘ch dûtí.

Letní pfiímûstsk˘ tábor s Holanìany:
pfiijìte si zaskotaãit, zahrát si prima hry a popo-
vídat si Anglicky! Od 20. 7. do 24. 7. v Hefi-
mánku od 10 do 16 hod. (pro dûti 6–18 let)

Lesopark nad Kyjsk˘m

rybníkem se v pátek 22. kvût-

na dopoledne promûnil v po-

hádkov˘ les. Matefiské cent-

rum Klubíãko – YMCA Praha

se studenty Gymnázia ·pitál-

ská pfiipravilo dûtem pfiekva-

pení. Na deseti stanovi‰tích se

setkávaly s rÛzn˘mi pohádko-

v˘mi bytostmi, které jim pfie-

daly úkoly. Zábavné dopoled-

ne si uÏívalo víc neÏ 60 dûtí

s rodiãi. Lesopark byl pln˘

v˘skání a dûtského smíchu.

Nûkteré dûti plnily jednotli-

vé úkoly i vícekrát po sobû.

Neobvykl˘ ruch pfiitáhl i pozornost hlídky Mûstské policie, která pak na dûti dohlíÏela aÏ do kon-

ce akce. Na závûr kaÏdé z dûtí dostalo diplom a vybralo si odmûnu. Netradiãní páteãní dopoled-

ne si uÏily nejen dûti, ale také studenti, promûnûní v pohádkové bytosti. LP

CestaCesta

pohádkovým 
lesem
pohádkovým 
lesem

Otesánkovo svědomí
PREMIÉRA OJEDINùLÉHO FILMOVÉHO PROJEKTU

V pondûlí 22. ãervna se v kinû MAT v Praze 2 uskuteãnila premiéra animovaného filmu Ote-

sánkovo svûdomí. Jeho hlavními tvÛrci jsou dûti z druhého stupnû základních ‰kol z Prahy 14, kte-

ré za pomoci profesionálÛ z Vysoké ‰koly umûlecko-prÛmyslové ztvárnily svÛj pohled na konzumní

Ïivotní styl a odpovûdnou spotfiebu.

MoÏnost úãastnit se filmov˘ch workshopÛ poskytlo dûtem ze sídli‰tû âern˘ Most a okolí o.s.

Obãanská inspirace. Otesánkovo svûdomí není prvním filmov˘m poãinem sdruÏení, pfied dvûma

lety na sebe jiÏ upozornilo pásmem krátk˘ch filmÛ Inspirace pro rovné ‰ance. 

Cílem projektu Otesánkovo svûdomí je rozvíjet u dûtí pocit odpovûdnosti za svÛj zpÛsob Ïivo-

ta. Úkolem dûtí bylo vyjádfiit vlastní pohled na konzumní Ïivotní styl, zamyslet se nad spotfiebou

surovin a energie, uvûdomit si co znamenají pojmy jako udrÏiteln˘ rozvoj, ekologická stopa nebo

dobrovolná skromnost. Dûti ve vûku 8 aÏ 15 let pracovaly po tfii víkendy na vlastním pfiíbûhu na

téma „Otesánek“ a pomocí rÛzn˘ch animaãních technik jej za asistence profesionálÛ z Vysoké

‰koly umûlecko-prÛmyslové ztvárÀovaly. „SnaÏíme se pro dûti pfiipravovat takové projekty, ve

kter˘ch zúroãí své znalosti z pravideln˘ch krouÏkÛ, v tomto pfiípadû zamûfien˘ch na ekologii,

a zároveÀ se nauãí nûco nového. MoÏnost spolupracovat na

animovaném filmu jim vytvofiila prostor potfiebn˘ k sebe-

realizaci. Bylo zajímavé dûti sledovat, jak dokáÏí zúroãit

své znalosti pfii zcela nové ãinnosti, která vyÏaduje zapo-

jení v˘tvarného cítûní, fantazie a kreativity. Vzhledem

k tomu, s jak˘m nad‰ením a odhodláním se dûti do pro nû

zcela neznámé ãinnosti pustily, bychom pro nû podobné

aktivity rádi pofiádali ãastûji,“ fiíká k projektu PhDr. Tere-

za Vo‰ahlíková, která se ekov˘chovn˘m projektÛm ve sdru-

Ïení dlouhodobû vûnuje. Filmové dílny byly díky podpo-

fie Magistrátu hl. m. Prahy pro v‰echny zúãastnûné dûti

zdarma.                                                                   KANT

DDM na Černém Mostě
Generála Janou‰ka 1060,

tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz

www.ddmpraha9.cz

Vyhla‰ujeme v˘tvarnou soutûÏ pro dûti
v‰ech kategorií s názvem „Tohle je moje léto“.
Své obrázky nám noste do 4. záfií 2009. Va‰e
v˘tvory vystavíme v prostorách DDM a vítûz
bude ocenûn na fiíjnové narozeninové párty
DDM.

Termín pfiihla‰ování se do krouÏkÛ ve ‰kol.

roce 2009/10 je od 31. 8. 2009

DDM Praha 9, pracovi‰tû âern˘ Most stá-
le hledá lektory zájmov˘ch krouÏkÛ pro pfií‰-
tí ‰kolní rok 2009/10.

V‰em dûtem pfiejeme krásné proÏití prázdnin

a tû‰íme se nashledanou v pfií‰tím ‰kolním roce.

Klub Most je pro dûti o prázdninách otev-
fien takto:

âervenec: 1.–3. 7., 7.–10. 7., 13.–17. 7.

Srpen: 3.–7. 8., 24.–28. 8.VÏdy v dobû od

13–16 hod. stránky 10–13 pfiipravila Alena Veselá
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Vdal‰ím pokraãování na‰eho seriálu jsme

se vydali jen pár desítek metrÛ za hra-

nice Prahy 14, do Nademlejnské ulice

v Hloubûtínû. Tady byla nedávno otevfiena res-

taurace U dvou smrkÛ, jejíÏ název i houbafiské

Ïnû v dobû na‰í náv‰tûvy inspirovaly Petra

Urbana k dal‰í originální kresbû pro ná‰ ãaso-

pis. Chtûli jsme si pÛvodnû sednout na zahrád-

ku, ale pfieháÀkové poãasí na svátek Antonie

12. ãervna nás na ni nepustilo. A tak chvilku po

poledni usedáme do pomûrnû slu‰nû obsazené-

ho interiéru, kter˘ je rozdûlen stûnou na dvû

místnosti, z nichÏ z té men‰í je prosklen˘ vstup

na zahrádku.

V nabídce pro tento den je uvedena kvûtá-

ková polévka za 5, samostatnû pak za 20 korun

a jako menu k ní vepfiové na houbách s knedlí-

kem za 70, o pût korun draÏ‰í rajská a tfii osm-

desátikorunová jídla. UÏ ‰krtnut˘ kufiecí ‰píz

s hranolky a smaÏená vinná klobása s brambo-

rovou ka‰í, kterou si objednáváme spolu se zaje-

ãím hfibetem na smetanû s knedlíkem. A k tomu

pak je‰tû patnáctidekagramov˘ grilovan˘ losos

s ãesnekovou omáãkou a fieck˘ salát. K pití si

gastroprÛvodce
14 • âERVENEC / SRPEN 2009

průvodce
Prahou 14GASTRO

U dvou 
smrků

„Co bych hledal v lese, mnû staãí, kdyÏ tady pan     Li‰ka, Kozá
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dáváme pivní trojboj, tedy plzeÀskou dvanáct-

ku za 30, desítku Gambrinus a toãené nealko-

holické pivo Radegast (to mohlo b˘t o nûco stu-

denûj‰í – pozn. red.) po ‰estadvaceti korunách.

Omylem uvedenou kvûtákovou polévku po

vysvûtlení milé servírky mûníme na krémovou

kufiecí, která je podle nás hodnû fiídká, navíc

v kombinaci s malou a mûlkou polévkovou lÏí-

cí se za chvíli málem „ulÏiãkujeme“, a tak

polévku z misky dopíjíme po vzoru francouz-

sk˘ch gurmánÛ.

Pfii ãekání na druh˘ chod bleskovû proãítá-

me jídelní lístek, kter˘ kromû pûti uveden˘ch

hotovek nabízí 3 stálé studené pfiedkrmy (kra-

bí koktejl, rajãata s mozzarelou a kufiecí prsa

s pikantní omáãkou), 2 polévky (cibulová a sta-

roãeská ãesneãka), 7 dvûstûgramov˘ch drÛbe-

Ïích minutek + 4 vepfiové za 130 korun, pro

vegetariány pak 4 druhy stogramového smaÏe-

ného s˘ra za 70 aÏ 95 korun. 

A je‰tû speciality v podobû smaÏen˘ch kufie-

cích kfiidélek s pikantní omáãkou, peãeného

vepfiového kolena, pikantní vepfiové krkovice

nebo mix gril ze tfií druhÛ masa. 

Gurmánské záÏitky máme vesmûs kladné.

Zajíci mizí z na‰ich polí i jídelníãkÛ, a tak nám

asi i jako vzácnost s omáãkou, ‰lehaãkou, bru-

sinkami a citronem pfii‰el hodnû k chuti, o kva-

litû vinné klobásy zatoãené pûknû do koleãka

svûdãí to, Ïe byla hojnû k vidûní i u okolních

stolÛ. ¤eckému salátu lze vytknout jen tvaroh

místo obvyklého balkánského s˘ra, chuÈ loso-

sa nám pomûrnû zhofikla pfii placení, kdy byl

ohodnocen rovn˘mi dvûma stovkami. Na‰e chy-

ba, protoÏe pfii následném pohledu do jídelní-

ho lístku zji‰Èujeme, Ïe u stopadesátigramo-

vé porce chybí cena. TakÏe, aÏ si pfii eventuální

náv‰tûvû tady objednáte grilovaného lososa

nebo peãeného pstruha, zeptejte se radûji na

cenu, aÈ nejste pfiekvapeni stejnû nepfiíjemnû

jako my.

Jinak novotou záfiící restaurace, kam chodí

na obûdy zejména lidé z b˘valé „alvajsky“, je

pfiístupná vozíãkáfiÛm a v dobû obûdÛ se tu kou-

fií jen na zahrádce. Podle nás se v tomhle zafií-

zení najde je‰tû pár „mu‰ek k vychytání“, chy-

bûjí tfieba dnes uÏ celkem bûÏné stoliãky pro

dûti, zrcadlo ve spoleãné úpravnû pfied WC,

ponûkud chladnû pÛsobí barevné stûny s mini-

mem doplÀkÛ, fie‰ení si Ïádá i neodtékající

de‰Èová voda na zahrádce, která v nás vyvolá-

vala nostalgické vzpomínky na nûkdej‰í hlou-

bûtínskou chloubu v podobû nedalekého kou-

pali‰tû. Urãitû se sem ale pfiijìte podívat, mÛÏete

to spojit s pfiíjemnou procházkou, podívat se

tfieba na jiÏ dokonãen˘ obytn˘ komplex KejfiÛv

ml˘n nebo na je‰tû nedokonãenou cyklostez-

ku v tûsné blízkosti restaurace. Otevfieno tady je

ve v‰ední dny od 11 do 23 hod., o víkendu se

zaãíná o hodinu pozdûji a konãí zase o hodinu

dfiíve. red

gastroprÛvodce
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Naše hodnocení
První dojem:

Kvalita obsluhy:

Nabídka:

Gurmánsk˘ záÏitek: 

Sociální zázemí:

Celkové hodnocení 74 %

Z 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.

âeské nebe (Cimrman, Smoljak, Svûrák)

69,– Kã, vydala Paseka. Nejnovûj‰í hra Divadla

Járy Cimrmana, pí‰e se rok 1914 a ãeská nebes-

ká komise (sv.Václav, praotec âech, Komensk˘,

Nûmcová) fie‰í po svém krizovou situaci...

Mnich, kter˘ prodal své ferrari (Sharma),

219,– Kã, vydal Rybka. Kniha patfií mezi nej-

známûj‰í díla s duchovní a psychologickou

tématikou a pfiiná‰í potû‰ení i poznání, byla pfie-

loÏena do 43 svûtov˘ch jazykÛ.

Talár a dres (Francis), 249,– Kã, vydala Olym-

pia. Nov˘ detektivní román z dostihového pro-

stfiedí od známého britského autora.

Dobrá práce, Jeevesi (Wodehouse), 229,– Kã,

vydala Paseka. NedostiÏn˘ sluha Jeeves si pora-

dí s jakoukoliv pohromou v podobû blázniv˘ch

nápadÛ pfiátel a pfiíbuzn˘ch, jeÏ Bertieho Woos-

tera (jeho pána) zbavují klidu, 1.vydání humo-

ristického románu.

Nejhledanûj‰í muÏ (Le Carré), 299,– Kã, vyda-

la Mladá fronta. Nov˘ ‰pionáÏní román od kla-

sika tohoto Ïánru, noví ‰pehové vûrní novému

pfiesvûdãení, stafií ‰pehové vûrní tomu starému

a terorismus bují...

Toulavá kamera 8 (Tou‰lová, Podhorsk˘, Mar-

‰ál), 269,– Kã, vydal Freytag & Bernát. Dal-

‰ích 50 námûtÛ, povídání a tipÛ na v˘let nebo

strávení dovolené z celé âeské republiky, kniÏ-

ní podoba cestovatelského TV seriálu.

Draze zaplacená svoboda – osvobození âes-
koslovenska 1944–1945 (Hrbek, Smetana),

2 svazky, 590,– Kã za komplet, vydala Pase-

ka. V obou svazcích je takfika 700 stran fakto-

grafického materiálu – dokumentÛ, v˘povûdí,

fotografií o cenû za na‰e osvobození Rudou

armádou a jejich dÛsledcích.

Praha mûsto vûÏí (Ludvík), 555,– Kã, vydala

âeská televize. Praha má pr˘ více neÏ 1000

vûÏí, s Viktorem Preissem se podíváme na nej-

zajímavûj‰í a nejznámûj‰í vûÏe a podíváme se

na Prahu shora, mnoÏství barevn˘ch fotogra-

fií, knize pfiedcházel seriál o praÏsk˘ch vûÏích

v televizi.

Rekviem za v˘chod (Makine), 260,– Kã, vyda-

la Paseka. Román ruského autora, kter˘ pfied lety

emigroval z Ruska do Francie, román o Rusku

20. století ve v‰ech otfiesn˘ch podobách, skvû-

lé literární zpracování jednotliv˘ch etap – revo-

luce, 2. svût.válka, stalinistická padesátá léta aÏ

po rozpad impéria v devadesát˘ch letech.

Kam se v Praze chodilo za múzami (Dorflo-

vá, Dyková), 598,– Kã, vydal Vy‰ehrad. Lite-

rární salony, kavárny, hospody a stolní spoleã-

nosti... kaÏd˘ hostinec, kaÏdá kavárna mûla svÛj

okruh ‰tamgastÛ z umûleck˘ch kruhÛ a v této

bohatû vypravené knize – dobové rytiny, foto-

grafie, obrázky, ukázky interiérÛ se dozvíme

mnoho zajímavého z ãasÛ minul˘ch...

Ï tady pan     Li‰ka, Kozák a Hfiíbek nasávají u smrkÛ jak houby!“
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zajímaví lidé z Prahy 14
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Řeã bude o jednom obyãejném klukovi,

kter˘ se narodil a cel˘ch 19 let svého

Ïivota zatím proÏil v Praze 14, nedale-

ko souãasné stanice metra Rajská zahrada.

Základní ‰kolu Tomá‰ JankÛ nav‰tûvoval v uli-

ci Gen. Janou‰ka na âerném Mostû II. V‰imla

jsem si ho, kdyÏ byl asi tak v 7. tfiídû protoÏe,

aã men‰ího vzrÛstu, mezi sv˘mi spoluÏáky jak-

si vyãuhoval ven svou velkou mírou aktivity

a nehran˘m nad‰ením pro cokoli nového. Posí-

lal nám do redakce pozvání na akce ‰koly, jako

rozhodãí pískal (uÏ od 14 let jako profesionál)

Ïákovské turnaje ve fotbale, moderoval rÛzné

kulturní akce ‰koly atd. KdyÏ po absolvování

9. tfiídy ze ‰koly ode‰el, ztratil se mi z dohledu.

AÏ loni o Vánocích se na‰e cesty opût zkfiíÏily.

Byla jsem na Novotného lávce na vánoãním

koncertu Hynka Tomma, zpûváka z âerného

Mostu a jako host v jeho programu vystoupil

i Tomá‰ JankÛ. Pfiedvedl tam roztomilou imi-

taci Petra Kotvalda a jeho Mumu landu se zpû-

vem na playback a taneãními variacemi. Mûl

pfied nabit˘m hledi‰tûm docela velk˘ úspûch. 

„Tomá‰i, netajím se, Ïe jsi mû sv˘m vy-
stoupením pfiekvapil. Dûlá‰ to jenom pro
zábavu, nebo má‰ nûjaké vy‰‰í cíle?

KdyÏ jsem je‰tû na základce slavil úspûchy

v na‰í ‰kolní Superstar, rozhodl jsem se pfiihlá-

sit do Europarku na Mini playback show. Vyhrál

jsem tenkrát cenu „miláãek publika“. Imitoval

jsem Leo‰e Mare‰e a líbilo se to. Od té doby

jsem uÏ vystupoval v Hudebním divadle Karlín,

na KfiiÏíkovû fontánû, v Paladiu, v zámeckém

parku v Dolních Poãenicích – hlavnû teì imituju

Michala Davida a jeho Discopfiíbûh a Non-stop.

Pak taky dûlám DJ na diskotékách v Praze i ve

Stfiedoãeském kraji a taky jsem moderoval v KD

Ládví vyhlá‰ení celostátní soutûÏe dûtsk˘ch

domovÛ. Na v˘stavi‰ti jsem vystupoval spo-

leãnû s Petrem Mukem, Monikou Absolonovou

a Tomá‰em Savkou v pfiedstavení pro

handicapované dûti z celé republiky.

Pro deváÈáky „své“ Z· Gen. Janou‰ka

jsem zorganizoval na 24. ãervna jako

rozlouãení akademii a diskotéku na

lodi na Vltavû. Novû teì zkou‰ím orga-

nizovat charitativní akce. Spolu se zpû-

vaãkou Lucií Junkovou pfiipravujeme

charitativní koncert na 1. ãervence ve

Stavovském divadle. To bude zatûÏká-

vací zkou‰ka. Kromû toho ale pofiád

pískám jako rozhodãí fotbal – teì uÏ

4 roky profesionálnû.

Jasnû, pamatuju si to je‰tû kdyÏ
jsi byl ve ‰kole. S fotbalem má‰ taky
plány do budoucna?

Myslím, Ïe je‰tû vût‰í, neÏ s tím

m˘m „‰oumenstvím“. Dûlat rozhodãí-

ho mû taky moc baví a uÏ mám doce-

la jméno – jsem v PraÏském fotbalo-

vém svazu a pískám 2. a 3. tfiídu a pod

âeskomoravsk˘m fotbalov˘m svazem dûlám

i ãárového rozhodãího. UÏ bych ani nespoãítal,

kolik utkání jsem odpískal. Nûkdy mám na

víkend aÏ 7 zápasÛ. Rozhodcovské zkou‰ky

mám uÏ od 14 let a kromû toho i sám hraju –

za Odolenu Vodu.

Jak se to v‰echno kloubí dohromady s tvo-
jí ‰kolou?

Myslím, Ïe to jde – studuju na stfiední odbor-

né ‰kole obor management a sluÏby. Ale musím

pfiiznat, Ïe ‰kola je aÏ na posledním místû mého

zájmu. Za rok mám maturovat a nejspí‰ se budu

rozhodovat, jestli pÛjdu na DAMU nebo se dám

cestou fotbalového rozhodãího. A moÏná sklou-

bím oboje. Oboru, kter˘ studuju, se nejspí‰

vûnovat nebudu. Teì se uÏ hlavnû tû‰ím na

prázdniny, budu ve Zlaté Korunû u âeského

Krumlova na brigádû v restauraci Jehlan. Jsem

takov˘ typ, kter˘ má hodnû zájmÛ a v‰echno

ho fakt hodnû baví. No alespoÀ se v Ïivotû

neztratím, Ïe jo?

ves, foto autorka (3) a archiv T. JankÛ

Když má kluk nadání…

Tomá‰ JankÛ
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Do loÀského prázdninového ãísla, pokud

si je‰tû vzpomenete, jsme pro vás

vybrali tip na koupání u Labe. Tento-

krát vstupujeme do léta radûji suchou nohou

a nabízíme vám místo koupele v chladn˘ch pfií-

rodních vodách mnohem pfiíjemnûj‰í záleÏitost:

v˘pravy po trojici nauãn˘ch stezek v Praze 14

a jejím okolí, s pfiídavkem informací o praÏské

cyklistice. 

Tento trojlístek nauãn˘ch stezek existuje vel-

mi krátkou dobu. VyrÛstal postupnû od roku

2006, kdy byla otevfiena první jarní den nauã-

ná stezka Prahy 14, následována v roce 2008

nauãnou stezkou v Dolních Poãernicích a jako

poslední v fiadû zpfiístupnila Praha 9 svoji stez-

ku aÏ v bfieznu leto‰ního roku. ProtoÏe ta na‰e

byla první, lze také s jistou nadsázkou pfiedpo-

kládat, Ïe se mohla stát pro své následovnice

urãit˘m vzorem, kter˘ se v‰ak jinde z pocho-

piteln˘ch dÛvodÛ nedá doslova okopírovat.

Nápad na‰í nauãné stezky je zkrátka a dobfie

nepfienosn˘: 14 zastavení na okruhu ãtrnácti

kilometrÛ v Praze 14. 

V̆ chozí stanovi‰tû se nachází u stanice met-

ra Hloubûtín a stezka pokraãujete pfies námûs-

tí Ve Starém Hloubûtínû, Hloubûtínsk˘ záme-

ãek, Kyjsk˘ rybník, Ïelezniãní zastávku Kyje,

kostel sv. Bartolomûje, Park âeskoslovensk˘ch

legionáfiÛ, Hostavice, Pfiírodní památku V Pís-

kovnû, âihadla, âern˘ Most – námûstí Plk. Vlã-

ka, Rajskou zahradu, Hutû a Cihelnu v BaÏant-

nici (14. zastavení). 

Nauãná stezka v Dolních Poãernicích nemá

pravideln˘ okruh, ale její jednotlivá zastavení

jsou koncipována a oãíslována tak, aby se ná-

v‰tûvník pokud moÏno co nejménû nachodil

(délka cca 3 km). Má 21 zastavení s velmi

podrobn˘mi legendami, takÏe pfii ãtení tabulí

mÛÏete na stezce strávit klidnû nûkolik hodin.

Stanovi‰tû ã. 1 je v Pfiírodní rezervaci V Pís-

kovnû, tedy nedaleko od devátého zastavení

nauãené stezky Prahy 14, takÏe zde mÛÏete pfie-

jít z jedné stezky do druhé.

Turistick˘ vlastivûdn˘ okruh v Praze 9

je dlouh˘ témûfi 9 kilometrÛ (symbolická devít-

ka jako u nás je ãtrnáctka), ale vzhledem k roz-

loze Prahy 9 nemohl v této délce pochopitelnû

procházet pfies celé její území, takÏe zahrnu-

je pouze Vysoãany, Prosek a StfiíÏkov. V̆ cho-

zí stanovi‰tû se nachází pfiímo u budovy Vy-

soãanské radnice a pokraãuje severnû pfies

20 zastavení. Okruh se py‰ní dvûma vyhlídka-

mi – Pfiibíkovou a Emy Destinové a nejlépe se

na nûj dostanete z nûkteré ze tfií stanic metra:

Vysoãany, Prosek a StfiíÏkov. Devítka se nebrá-

ní stezku v budoucnu prodlouÏit druhou vûtví od

radnice podél Rokytky aÏ do Male‰ic.

Podrobn˘ popis tras (vãetnû informaãních

tabulí) trojlístku nauãn˘ch stezek najdete

i s moÏností staÏení na webov˘ch stránkách

Prahy 14, Dolních Poãernic a Prahy 9.

j‰, foto autor

nauãné stezky a cyklostezky
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Po stezkách naučných i cyklistických

Rozhled do krajiny z 10. zastavení nauãné stezky Prahou 14 na âihadlech je opravdu pÛsobiv˘.

Nejhezãí pfiírodní scenérií nauãné stezky
v Dolních Poãernicích je bezprostfiední
okolí Poãernického rybníka, aÏ na ten most.

Jedno z 21 zastavení vlastivûdného
okruhu v Praze 9.
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Jarní prÛzkum magistrátu a Technické sprá-

vy komunikací oslovil na tisícovku responden-

tÛ ve vûku 15–69 let. Z jejich odpovûdí pro

zpracovatele z Institutu pro v˘zkum trhu GfK

vyplynulo, Ïe alespoÀ jednou za mûsíc jezdí na

kole 250 000 PraÏanÛ, dal‰ích 165 000 by jez-

dilo, pokud by se zlep‰ily podmínky pro cyk-

listy, a to zejména bezpeãnost. Tu uvedlo jako

nejvût‰í problém 61 % dotázan˘ch. Druh˘ nej-

vût‰í problém je pro lidi (41 %) nedostatek

komunikací vhodn˘ch pro cyklistiku, tfietí pfie-

káÏku vidí respondenti v mûstské dopravû, kde

mohou kolo pfiepravovat bez problémÛ jen

v metru, zatímco ve vybran˘ch tramvajov˘ch

linkách jen v dobû od 20 do 6 hodin a v auto-

busech v Ïádném pfiípadû. âastûj‰ímu vyuÏití

kola brání podle dotazovan˘ch také skuteãnost,

Ïe po dojetí prostû nemají kam kolo dát. Z prÛ-

zkumu dále vyplynulo, Ïe v Praze je asi 800 000

kol, Ïe pravideln˘ch cyklistÛ, ktefií jezdí alespoÀ

jednou t˘dnû, je v hlavním mûstû 131 000, a Ïe

do práce jezdí na kole kaÏd˘ pát˘ den.

„ZároveÀ se ukázalo, Ïe kdyby k nim mûs-

to bylo vstfiícnûj‰í, jezdili by zhruba kaÏd˘ dru-

h˘ den,“ uvedl Pavel Rus˘ z GfK. A co si kro-

mû uveden˘ch skuteãností pod onou vstfiícností

je‰tû pfiedstavují? Vybudování úschoven kol

(39 %), parkování u úfiadÛ a ‰kol (rovnûÏ 39 %),

zv˘‰ení práv cyklistÛ (37 %), vybudování sítû

pÛjãoven (29 %) a vût‰í propagace cyklistiky

(15 %).

Náhoda tomu chtûla, Ïe témûfi souãasnû se

zvefiejnûním v˘sledkÛ tohoto prÛzkumu do‰lo

k dal‰í v˘znamné zmûnû ve prospûch cyklistÛ,

ktefií mohou v Praze jezdit na dal‰ích ‰esti mís-

tech ve vyhrazen˘ch pruzích pro autobusy. Pro

cyklisty z na‰í mûstské ãásti jsou to nejblíÏe

ulice âeskobrodská a Vysoãanská, vedle nich

je to je‰tû Du‰kova, HorÀátecká, Vrchlického

a Zálesí. Magistrát navíc novû zavedl tzv. cyk-

lopiktogramy, které spojí cyklopruhy v ulicích

a upozorní fiidiãe na cyklisty. Ti by se tak moh-

li cítit bezpeãnûji i na místech, jako je napfií-

klad cyklistická past za podjezdem pod Chlu-

meckou ulicí smûrem k Hornbachu (na snímcích

vpravo).

Pokud se nápad ujme, je pravdûpodobné, Ïe

se poãet pruhÛ, které budou moci cyklisté sdí-

let s MHD, je‰tû roz‰ífií. Jedná se o léta osvûd-

ãenou praxi napfiíklad v sedmimilionovém Lon-

d˘nû, kde jsou díky tomu jízdní kola mnohdy

rychlej‰í neÏ v kolonách se ‰inoucí a zplodiny

vypou‰tûjící osobní automobily.

Pfii na‰em posledním gastronomickém za-

stavení v restauraci U dvou smrkÛ (viz strana

14–15), jeÏ se nachází nedaleko Kejfiova ml˘-

na, jsme se na vlastní oãi pfiesvûdãili (viz foto

na stranû 19), jak daleko v Hloubûtínû pokroãila

v˘stavba cyklostezky v místech, kudy vedla tra-

sa b˘valé Ïelezniãní vleãky z nádraÏí Praha-

LibeÀ pfies viadukt nad Podûbradskou do vyso-

ãansk˘ch prÛmyslov˘ch areálÛ. V souãasnosti

se jedná o nejvût‰í investici Magistrátu v rám-

ci roz‰ifiování praÏsk˘ch cyklostezek. Kromû

toho chce Praha letos je‰tû postavit cyklostez-

ky ze Zbraslavi na Jarov (Ïel. zastávka pfied

Vran˘m nad Vltavou), ze Seifertovy ulice na

Balabenku a mezi Freyovou ulicí a Kyjsk˘m

rybníkem. Zde se jedná o dispoziãnû jedineã-

nou pû‰í cestu podél Rokytky, v souãasnosti

mající z vût‰í ãásti nezpevnûn˘ a neudrÏovan˘

povrch (v˘moly, kdyÏ zapr‰í, tak se tu tvofií bah-

nité louÏe), jen pod vrchem Smetankou musíte

vydrÏet nepfiíjemnou chÛzi ãi jízdu po star˘ch

panelov˘ch deskách v délce cca 1,5 km (viz

foto na stranû 19). UÏ aby je nahradil hladk˘

asfalt – to bude paráda pro v‰echny cyklisty

nejen z Prahy 14! vok, foto autor (2), ves (3)

nauãné stezky a cyklostezky
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Cyklistika v číslech

PraÏská cyklistická klasika: asfaltka vedoucí podél Vltavy a kolem praÏské ZOO, kde byla otevfiena pÛjãovna in-line a obãerstvení v Trojskén koni.
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MoÏná to nûkomu pfiijde zbyteãné, ale pfii-

pomenout si nûkteré zásady pro bezpeãnou

jízdu cyklistÛ v silniãním provozu urãitû není

na ‰kodu. Staãí se fiídit alespoÀ následujícím

desaterem.

1. Pfii jízdû si vÏdy chraÀte hlavu pfiilbou.

2. Oblékejte si barevné a svûtloodráÏející

obleãení.

3. Jezdûte co nejblíÏe pravému okraji silni-

ce a sledujte pozornû provoz kolem sebe.

4. Nikdy nejezdûte dva vedle sebe, ani dva

na jednom kole.

5. Pfii kaÏdé zmûnû smûru jízdy dejte vãas

a zfietelnû znamení paÏí.

6. Tam, kde je velmi hust˘ provoz, veìte

kolo radûji opatrnû po chodníku.

7. Buìte ohleduplní k ostatním úãastníkÛm

silniãního provozu.

8. Za sníÏené viditelnosti nezapomeÀte vãas

rozsvítit svûtla.

9. Pfied kaÏdou jízdou na kole i bûhem ní

platí zákaz poÏívání alkoholick˘ch ná-

pojÛ.

10. Chovejte se vÏdy tak, jak byste chtûli,

aby se ostatní chovali k vám.

Je samozfiejmé, Ïe na cyklostezkách nemusí

b˘t tohle desatero aÏ tak dÛslednû dodrÏová-

no ve v‰ech bodech, ale zase se tady setkáte

s pû‰áky, koãárky a in-line bruslafii. Proto se

snaÏte b˘t k nim maximálnû ohleduplní, aby

letní poÏitek z pohybu byl vzájemn˘. vok 

Cyklistické desatero

Právû budovaná cyklostezka
vedoucí kolem Kejfiova ml˘na na
most b˘valé vleãky pfies Podû-
bradskou ulici.

Jedna z praÏsk˘ch cyklistick˘ch „pastí“ –
betonové panely pod Smetankou.

Pozor! bod ãíslo 1 z cyklistického desatera.

Pozor! bod ãíslo 8 z cyklistického desatera. Stmívání pfii západu slunce nad Poãernick˘m rybníkem.

Budovaná cyklostezka smûrem k Hofiej‰ímu
rybníku v Hloubûtínû.

foto: j‰ (3), vok (2)
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Po dvouleté pauze, zpÛsobené rekonstrukcí

rybníãku a následn˘m nedostatkem vody, se

letos v ãervnu mohly opût konat dûtské rybáfi-

ské závody na svém tradiãním místû. Do nádr-

Ïe Aloisov na âerném Mostû nechali rybáfii

vypustit rybí násadu váÏící okolo tfií metrick˘ch

centÛ, takÏe se to v mûlké vodû jen hemÏilo kap-

ry, líny ãi ploticemi. Nastaly tak pro ãtyfii desít-

ky mal˘ch rybáfiÛ vãetnû sedmi dívek doslova

rybáfiské Ïnû. Rybafiení je bavilo pfiinejmen‰ím

tolik, co jejich tatínky, ktefií v rybolovu nejsou

rozhodnû Ïádn˘mi zaãáteãníky. Chytalo se vût-

‰inou na rohlík a nejvût‰í úlovek se nakonec

podafiil Katefiinû Tajãmanové, která na udici

dostala 60 cm dlouhého kapfiíka. Mezi kluky

docílil nejvût‰ího celkového úlovku s tatínkov-

skou podporou Ale‰ Kuchafi. Malí rybáfii mûli

radost nejen ze sv˘ch úlovkÛ, ale i z cen, pfie-

dev‰ím z nov˘ch rybáfisk˘ch prutÛ. PrÛbûh

závodu tentokrát leÏel zcela na bedrech dvoji-

ce pofiadatelek z KVIZu, jeÏ s vdûkem vzpo-

mínaly, jaké to bylo, kdyÏ jim s pofiadatelstvím

nejen po odborné stránce vydatnû pomáhal pan

Vesel˘ z odboru Ïivotního prostfiedí, kter˘ uÏ

ale ode‰el do dÛchodu. Adekvátní náhrada pro

tyto závody se ani ze strany místních rybáfiÛ

zatím nena‰la.

text a foto: j‰

sport
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Dětské rybářské závody

Nejstar‰í hloubûtín‰tí pamûtníci vzpomína-

jí s nostalgií na letní koupání v Hofiej‰ím ryb-

níku, ti o nûco mlad‰í si vybavují hodiny, strá-

vené na zdej‰ím koupali‰ti hned pod rybníkem

a nejmlad‰í pamûtníci uÏ bez nostalgie zase

dávají k lep‰ímu, jak je zdej‰í bazén hned od

zahájení svého provozu pfied tfiiatfiiceti lety kaÏ-

dé prázdniny uzavfien. KdyÏ navíc uÏ rok cho-

dí kolem novû vybudovaného venkovního bazé-

nu, ne‰etfií kritick˘mi slovy na adresu jeho

provozovatele. Leã pozor, letos ãeká v‰echny

milovníky koupání pod ‰ir˘m nebem v˘razná

zmûna, koneãnû se totiÏ doãkali. Po nezbytné

technické odstávce kvÛli ãi‰tûní bude od 13. ãer-

vence otevfien venkovní bazén a k dispozici

vefiejnosti budou i vnitfiní prostory, kde ov‰em

nebude voda ohfiívána na obvykl˘ch 26 stup-

ÀÛ. Venkovní bazén má rozmûry 17 x 8 metrÛ,

po celé plo‰e je hloubka 140 cm. Tedy nic pro

malé neplavce. 

Pokud budete chtít své potomky nauãit ales-

poÀ základÛm plavání, aÈ uÏ tady ãi jinde, máme

pro vás alespoÀ pár rad od Dany Kratochvílo-

vé, která v hloubûtínském bazénu uãí dûti pla-

vat uÏ pln˘ch tfiicet let. Tak tedy, zaãnûte vyde-

chováním do vody, pomalu je zvykejte, aÈ si

neutírají oãi, chytejte je za nohy, formou her

u nich pûstujte pfiíjemn˘ pocit z vody, buìte v ní

stále s nimi, protoÏe tahle metoda osobního pfií-

kladu je fakt úãinná, postupnû zkou‰ejte spl˘-

vání i prsová tempa a hlavnû na nû dávejte stále

bedliv˘ pozor. Vûzte, Ïe nauãit plavat zname-

ná nebát se vody, mít z ní radost.

V̆ uku stylovû ãistého plavání nechte radû-

ji na odbornících, ostatnû hned po ukonãení let-

ního provozu bude 1. záfií v Hloubûtínû zahá-

jen zápis do kurzÛ plavání pro rodiãe s dûtmi,

plavání pro pfied‰koláky, kurzy akvabel a také

základního, zdokonalovacího a kondiãního pla-

vání. To uÏ se bude odehrávat uvnitfi ve 27 stup-

ÀÛ teplé pfiisolované vodû.

Konečně jsme se dočkali
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Na pfielomu kvûtna a ãervna se mladí fotba-

listé FC King zúãastnili mezinárodního turna-

je pfiípravek (hráãi narození po 1. lednu 1999 –

pozn. aut.) v Charmes nedaleko PafiíÏe. Na tur-

naji se pfiedstavilo celkem 16 t˘mÛ, na‰i mûst-

skou ãást reprezentovaly hned dva v˘bûry, star-

‰í i mlad‰í pfiípravka, které kromû fotbalu ãekalo

také poznávání nov˘ch

kultur, jazykÛ, památek

v Charles a Beator i ná-

v‰tûva Schmetterlings mu-

zea s nejvût‰í v˘stavou

mot˘lÛ na svûtû. Na hfii‰ti

odsunul star‰í pfiípravku

z bojÛ o pocty nejvy‰‰í gól

v semifinále pût vtefiin

pfied koncem utkání s poz-

dûj‰ím vítûzem FC St. Eti-

enne. FC King I. tak skon-

ãil s bramborovou medailí,

vylep‰enou pohárem pro

nejlep‰í zahraniãní druÏ-

stvo, mlad‰í pfiípravka FC

King II. v soubojích se

star‰ími protihráãi obsadila ‰estnácté místo, ale

i tak byl pro ni turnaj obrovskou zku‰eností.

Zájezd se pro mladé nadûje z Prahy 14 kaÏdo-

pádnû vydafiil po v‰ech stránkách, takÏe si kro-

mû spousty záÏitkÛ domÛ pfiivezly také pozvá-

ní na pfií‰tí rok do Charles a novû i Reims. 

sport
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King ve Francii

UÏ 350 závodníkÛ v‰ech kategorií se posta-

vilo na start dvou roãníkÛ závodu v terénním

a dlouhém triatlonu s názvem Czech Bigman,

kter˘ se konal zaãátkem ãervna v letech 2007

a 2008 ve Velké Chuchli. Letos se uskuteãní

potfietí, a to hned s nûkolika zmûnami. Termín

jeho konání se posouvá na 6.–8. srpna, mûní se

i název na Triatlonov˘ festival – Praha 2009

a zejména v˘znam závodu, kter˘ letos bude

mistrovstvím Evropy v dlouhém triatlonu. Na tfii

dny se tak vÛbec poprvé u nás sejde v Praze

v˘kvût tohoto sportovního odvûtví, protoÏe Svû-

tová triatlonová federace ITU se na základû

úspû‰nosti pfiedchozích roãníkÛ Czech Bigman

rozhodla zafiadit tento evropsk˘ ‰ampionát

i mezi ‰est podnikÛ Svûtového poháru, z nichÏ

v Evropû se konají pouhé dva. Epicentrem dûní

bude opût Velká Chuchle, kde se v pátek 7. srp-

na uskuteãní závod v terénním triatlonu, o den

pozdûji se bude soutûÏit v dlouhém triatlonu

a vyvrcholením budou boje svûtové triatlonové

elity v rámci ME a SP. Ta absolvuje 4 km pla-

vání, 120 km na kole a 30 km bûhu, stejné vzdá-

lenosti ãekají ve Vltavû a na Strakonické silni-

ci i na domácí Ïelezné muÏe, terénní triatlonisté

budou ve Vltavû a v Chuchelském háji soutûÏit

na tratích 1, 27 a 7 kilometrÛ.

Tfiídenní triatlonov˘ festival bude slavnost-

nû zahájen ve ãtvrtek 6. srpna v prostorách Kfii-

Ïíkovy fontány a v jeho rámci probûhnou dal‰í

doprovodné akce vãetnû závodu pro dûti v pla-

vecko – bûÏeckém poháru, soutûÏe zdravotnû

a tûlesnû postiÏen˘ch i ‰tafetov˘ závod tfiíãlen-

n˘ch druÏstev. Zá‰titu nad mistrovství Evropy

a projektem Czech Bigman pfievzali primátor

Pavel Bém, trojnásobn˘ olympijsk˘ vítûz Jan

Îelezn˘ a vítûz Svûtového poháru IRONMAN

v roce 2006 Petr Vabrou‰ek, kter˘ se postaví

také na start sobotního závodu. V soubojích ‰ta-

fet bude prvenství z pfiedchozích dvou let obha-

jovat ‰tafeta z Prahy 14 a oddílu TRI SKI Hor-

ní Poãernice, která v loÀském roce zdolala

2,8 km v chladné Vltavû, 180 km na kole

a 42 km v bûhu za 8 hodin a 21 minut. A letor

by ráda zvítûzila potfietí. Pfiijeìte se zaãátkem

srpna podívat do Velké Chuchle na zajímavé

mûfiení sil Ïelezn˘ch muÏÛ a povzbudit i repre-

zentanty na‰í mûstské ãásti, pfiípadnû si sami

vyzkou‰et tenhle sport v závodu pro pfiíchozí.

Dal‰í podrobnosti o projektu Triatlonov˘ festi-

val – Praha 2009 najdete na www.czechbig-

man.cz.

Triatlonový festival

AÏ 21. ãervna se zavr‰il dal‰í roãník praÏ-

sk˘ch fotbalov˘ch soutûÏí a tfii celky z na‰í

mûstské ãásti v nich skonãili témûfi na stejn˘ch

místech jako v loÀském roce. TakÏe, vlastnû nic

nového, snad jen to, Ïe záchrana se musela

v Hloubûtínû definitivnû vybojovat aÏ v posled-

ních kolech. CoÏ je je‰tû o nûco hor‰í, neÏ i ti

hodnû pesimistiãtí fanou‰ci oãekávali. V I.A tfií-

dû skupinû A skonãilo muÏstvo TJ Kyje na dva-

náctém místû, skóre 38:63 a 31 bodÛ (loni 7.

43:50 31), zdej‰í rezerva si o nûco polep‰ila,

kdyÏ ve II. tfiídû skupinû D obsadila 5. místo se

skóre 59:44 a s 34 body (pfied rokem 6. 43:53

27). Ve stejné soutûÏi a skupinû B byl hloubû-

tínsk˘ Slavoj osm˘ se ziskem 25 bodÛ a skóre

32:43 (loni 9. 35:46 24). Bûhem letní pfiestáv-

ky je tedy v obou oddílech o ãem pfiem˘‰let,

aby profiídlé fiady pfiíznivcÛ mûly koneãnû ze

zdej‰ího fotbalu také trochu radosti.

Fotbal – nic nového

Odpovûì na otázku ze strany 6:

V dresu s ãíslem 4 nastoupil ve finálovém
utkání mistrovství svûta ve fotbalu v Chile
roku 1962 proti Brazílii kapitán na‰eho
národního t˘mu Ladislav Novák.

dvoustranu pfiipravil Pavel Vokurka,
foto autor (3), j‰ (4) a archiv
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Projekt „Obãan“ je mezinárodním projek-

tem, kter˘ v âR zastfie‰uje nestátní organizace

CIVITAS-CZ. Studenti v mnoha zemích, ktefií

se do nûj zapojují, fie‰í problémy kolem nás,

jako je tfieba ochrana pfiírody, bezpeãnost nebo

problémy v místû bydli‰tû. Letos se do nûj 

u nás na ‰kole zapojily kvarty. 4.B si vybrala

romskou problematiku a 4.A se zamûfiila na bez-

peãnost dûtí na silnicích. V pololetí jsme pro-

jekty pfiedstavovali ve ‰kole v rámci Gladiá-

torsk˘ch her, abychom zhodnotili na‰i práci.

My ve 4. A jsme se rozhodli, Ïe budeme pokra-

ãovat v práci na tématu Bezpeãnost dûtí na sil-

nicích a pfiedstavíme své v˘sledky na celostát-

ním setkání ‰kol. Po pÛlroce práce v hodinách

pfiedmûtu V˘chova demokratického obãana,

jsme se dál vûnovali projektu pfiedev‰ím ve

svém volném ãase. Hry a besedu pro dûti na

dané téma jsme si potfiebovali vyzkou‰et v pra-

xi, a proto jsme vyrazili do prim na na‰em gym-

náziu, a to jak v Horních Poãernicích, tak na

deta‰ovaném pracovi‰ti na âerném Mostû. Tam

jsme pfiedstavili vÏdy 45 minut trvající program

pro dûti, ve kterém jsme vysvûtlovali základní

pravidla silniãního provozu, uãili je znaãky

a hráli s nimi hry, aby si své znalosti vyzkou‰eli

je‰tû v interaktivní formû. Po této generálce

jsme se jiÏ s portfoliem, panely a prezentací

vydali v pátek 5. 6. do Senátu PâR, abychom

zde prezentovali na‰i práci na celostátním sly-

‰ení. Prezentace se zúãastnili pfiedev‰ím Ïáci

a studenti z Moravy, a my jsme tak nezastupo-

vali jen Prahu, ale celé âechy. Odborná porota

nás pochválila za na‰i formu fie‰ení i za kvali-

tu pfiedvedení. A tak jsme dÛstojnû rozvinuli

tradici, kterou Projekt Obãan na na‰í ‰kole má.

Hana Luká‰ová, 
kvarta A Gymnázia Chodovická

‰kolství
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Projekt „Občan“ v Senátu Parlamentu ČR

Studenti Gymnázia Chodovická se zúãastnili 12. roãníku setkání ãtyfi-

ãlenn˘ch t˘mÛ, zapojen˘ch do mezinárodního pfiírodovûdného projektu

GLOBE. Leto‰ní roãník se konal v kvûtnu ve Stfiíbfie. Mezi více neÏ 300

úãastníky ná‰ t˘m ve sloÏení Veronika Pazderová, Katefiina Rulfová, Jan

Ilek a Lucie Glancová rozhodnû nezapadl a svojí prezentací porotu osl-

nil ve v‰ech hodnocen˘ch kritériích. Prezentace se t˘kala v˘zkumu, kte-

r˘ ãlenové krouÏku GLOBE provádûjí jiÏ více neÏ rok a nesla název

Makrozoobentos svépravick˘ch rybníkÛ. Úspû‰ní byli i ve 2. ãásti pro-

gramu – v terénní hfie, kde prokázali v˘bornou schopnost t˘mové práce

a znalost v˘zkumn˘ch metod, vyuÏívan˘ch v projektu. Patfií jim podû-

kování za vzornou reprezentaci ‰koly. Mgr. I. Veverková

Globe GAMES 2009

Festival integrace 
Slunce

V Paláci Akropolis na ÎiÏkovû probûhla v druhé polovinû kvût-

na jarní ãást 15. roãníku Festivalu integrace Slunce.Na jeho pro-

gramu se i tentokrát podíleli Ïáci ze Z· Tolerance v Mochovské uli-

ci v Praze 14. Na pódiu vystoupily Ïákynû z praktické a speciální

‰koly se dvûma krátk˘mi spoleãn˘mi taneãními ãísly nazvan˘mi

¤íkadla a ¤epy. Mezi dûtmi z ostatních ‰kol v Ïádném pfiípadû neza-

nikly a sklidily velk˘ potlesk.

Katefiina KoÏu‰níková, uãitelka Z· Tolerance

Afrika nás potřebuje
V uplynul˘ch t˘dnech jsme mûli moÏnost zhlédnout v jednotliv˘ch tfií-

dách DVD Afrika, které zachycuje cestu dvou pfiátel po Africe. Kromû

krásné pfiírody nám bohuÏel ukazuje i odvrácenou tváfi v podobû chudoby

a bídy lidí. Rozhodli jsme se proto, Ïe uspofiádáme sbírku hraãek pro dûti

z dûtského domova v Keni. Zárovûn jsme vyuÏili kontaktu na jednoho

z autorÛ a pozvali ho do ‰koly. Nepfiijel sám! Jako pfiekvapení nám pfiive-

zl i své africké kamarády Patricka a Cyruse. Pfii besedování s nimi jsme se

dozvûdûli dal‰í zajímavé vûci z jejich expedice. Byli nad‰eni mnoÏstvím

dárkÛ a na‰ím zájmem, a proto jsme si slíbili, Ïe ná‰ kontakt bude trval˘,

a Ïe se brzy zase uvidíme. ZároveÀ nám slíbili nafocení radosti dûtí pfii

pfiebírání dárkÛ od nás. KaÏd˘ z nás si proÏil po pocitu lítosti i hfiejiv˘ pocit

u srdce, vycházející z velk˘ch úsmûvÛ mal˘ch ãernou‰kÛ. Dûkujeme Sáfie

Tustain z 8.b, která nám pomohla pfiekonat jazykovou bariéru a i pfies vel-

kou trému byla úÏasná. za v‰echny úãastníky Nancy Dendane, 9.b,
Z· Chvaletická
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S men‰ím pfiedstihem si v M· Vybíralova 968 oslavili uÏ 28. kvûtna

Den dûtí. A nebyla to jen tak ledajaká oslava, protoÏe s nimi pfii‰el sla-

vit své 55. narozeniny i „Pribináãek“. Tolik let uÏ je totiÏ tato dûtská

pochoutka na na‰em trhu. Slavilo se hlavnû tancem, hrami, zpíváním

a mlsáním v‰eho moÏného. Odpoledne pfii‰li i rodiãe a bylo opravdu

veselo, tfiebaÏe k úplnému ‰tûstí tu chybûlo trochu lep‰í poãasí. Matefi-

ská ‰kola má krásnou velkou zahradu, kterou pfii oslavách dûti s rodiãi

celou zaplnili a mnozí obdivovali nové dopravní znaãky, stojící u cesti-

ãek. Ty jsou totiÏ souãástí dopravního hfii‰tû, slouÏícího k v˘chovû dûtí

„jak se chovat na ulicích“. ves, foto autorka a archiv M·

‰kolství
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Školka v obležení

Dûtsk˘ den na na‰í ‰kole pro-

bíhal v duchu soutûÏí, kina, gri-

lování. Byl to zkrátka den pod-

le dûtsk˘ch pfiedstav, které se

promítly i do trochu adrenali-

nového ‰plhání po lanové atrak-

ci na Jahodnici.

NeÏ se dûti rozprchly na

prázdniny, uspofiádali jsme pro

nû Dopravní den s mûstskou po-

licií. Dûti si vyzkou‰ely doprav-

ní hfii‰tû na kolobûÏkách a ko-

lech. ZároveÀ si ovûfiily své

znalosti dopravních znaãek for-

mou testu. Ve skupinách tvofii-

ly projekty na téma doprava.

BEN, foto archiv Z·

2x ze ZŠ Šimanovská2x ze ZŠ Šimanovská

V areálu Dûtského cent-

ra Paprsek v Hloubûtínû

byla v ãervnu otevfiena nová

budova od architekta Jind-

fiicha Svato‰e, která zaãala

slouÏit vzdûlávání dûtí s kom-

binovan˘m postiÏením, jeÏ

jsou klienty Paprsku. V bu-

dovû, na jejímÏ originál-

ním vybavení a v˘zdobû se

v˘raznou mûrou podílela

arteterapeutka TáÀa Svato-

‰ová, jsou umístûny ãtyfii tfií-

dy pro rehabilitaãní a te-

rapeutickou v˘chovu dûtí

s kombinovan˘m postiÏe-

ním ve vûku od 6 let aÏ po

dospûlost. Vûnovat se jim zde bude t˘m veden˘ fieditelkou AlÏbûtou Cibo-

chovou z Horních Poãernic. Slavnostního otevfiení ‰kolní budovy se zúãast-

nili také vedoucí odboru ‰kolství ÚMâ Praha 14 Alena Naidrová a radní Miro-

slav Skala. (Na snímku fieditel Paprsku Jaroslav ·turma.) j‰, foto: ves

Talentové zkoušky proběhly
Nejen v hlavní budovû ZU· v Horních Poãernicích, ale i na

jejím deta‰ovaném pracovi‰ti na âerném Mostû probûhly v ãervnu

ve dvou termínech pfiijímací talentové zkou‰ky. Adepti na umûlec-

ké vzdûlávání pfied zku-

‰ební porotou zpívali,

tleskali podle rytmu,

kdo umûl, zahrál na hu-

dební nástroj a mamin-

ky drÏely palce. Na sním-

ku je desetilet˘ Tuan

Dat Nguyen, kter˘ by se

chtûl uãit hrát na pfiíã-

nou flétnu. Kdo byl pfii-

jat na základní umûlec-

kou ‰kolu, se v‰ichni

dozvûdûli v závûru ãerv-

na.

text a foto: ves

Paprsek se rozrostl

dvoustranu pfiipravila: Alena Veselá
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S nápadem na jejich uspofiádání pfii‰el oblast-

ní spolek âeského ãerveného kfiíÏe v Praze 9

a 14 a bez pfiehánûní mÛÏeme napsat, Ïe se tre-

fil do ãerného. SeniorÛ pfii‰lo na hfii‰tû Z· Chva-

letická, kde se hry poprvé 3. ãervna pod zá‰ti-

tou starosty konaly, témûfi ãtyfii desítky. Úvod

patfiil krátkému kulturnímu programu a pak se

pustili do soutûÏí v pfielévání vody, hodu míã-

kem na cíl, hodu kruhem na cíl, ‰ipek a hodu

míãkem do dálky. Zdravá soutûÏivost seniorÛm

nechybûla, hecovali se a povzbuzovali, snaÏili

se dosáhnout co nejlep‰ího v˘sledku. MuÏÛ bylo

jenom pût, zato Jaroslav Novák ve sv˘ch 91

letech byl ze v‰ech soutûÏících nejstar‰í a nevedl

si ‰patnû, v hodu míãkem na cíl skonãil dokon-

ce druh˘. Vût‰í hodnotou neÏ dosaÏené v˘ko-

ny v‰ak pro seniory byla skuteãnost, Ïe mûli

moÏnost formou sportovních her proÏít spoleã-

nû a aktivnû nev‰ední dopoledne, na které budou

doma urãitû rádi vzpomínat a tû‰it se, Ïe si je

budou moci napfiesrok zopakovat. Mezi nej-

lep‰ími v rychlostní soutûÏi pfielévání vody se

objevily i dvû ãlenky satalického klubu senio-

rÛ, ZdeÀka Fáberová a Kvûtu‰e Kapinusová,

s nímÏ si klub na âerném Mostû jiÏ del‰í dobu

pfiátelsky vzájemnû vymûÀuje informace o pofiá-

dání rÛzn˘ch akcí. text a foto: j‰

na‰i seniofii
24 • âERVENEC / SRPEN 2009

Sportovní hry seniorů

Zaji‰tûno bylo obãerstvení, aby síly vydrÏely
aÏ do vyhlá‰ení v˘sledkÛ.

K dobré náladû pfiispûl smûskou populárních
písní klávesista Josef Holan, jenÏ si musel pfii-
kolíkovat noty, aby mu je vûtfiík neodvál.

Nejstar‰í úãastník her Jaroslav Novák.

Medaile a pamûtní listy pfiedával starosta
Prahy 14 Miroslav Fronûk.

Pane, nechcete si

také radûji 

zasportovat s na‰imi

seniory?

kresba: Petr Drábek
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Za pfiítomnosti nejvy‰‰ího pfiedstavitele
církve kardinála Miloslava Vlka byla 7. ãerv-

na otevfiena a poÏehnána „Katolická oáza“ na

âerném Mostû. Ta bude slouÏit nejen pro pra-

videlné m‰e, ale i jako prostor pro setkávání

seniorÛ (viz rámeãek dole), poradenské centrum

pro cizince a azylová sluÏba pro nejmen‰í oby-

vatele na‰í mûstské ãásti. Otevfiení se zúãastnil

i starosta Mâ Praha 14 Miroslav Fronûk.

foto: Milan TÛma

Výlet do Pasova
Bûhem na‰eho t˘denního pobytu na ·umavû jsme se rozjeli i do sousedního Nûmecka, do

Pasova. ProjíÏdûli jsme i mûstem Zwiesel, v nûmÏ jsou tfii sklárny, z nichÏ v jedné bylo vyrobe-

no obfií zrcadlo pro americkou observatofi. Mûsto Pasov jsme si mûli moÏnost prohlédnout z vyhlíd-

ky (viz foto) a ocenili jsme tak jeho fotogeniãnost. Protékají jím fieky Dunaj, Ill a Ilz, které se

na okraji mûsta slévají. Prohlédli jsme si celé mûsto vãetnû hradu, nûkolika krásn˘ch kostelÛ

a arcibiskupskou rezidenci, která svûdãí o tom, Ïe Pasov byl po 600 let rezidenãním sídlem 

kníÏecích biskupÛ. Nejkrásnûj‰í je Dóm sv. ·tûpána, kter˘ nad ostatními vyniká svou nádherou

a barokní v˘zdobou. Má nejvût‰í varhany na svûtû se 17 974 pí‰Èalami, 233 registry a 4 zvon-

kohrami. V Dómu

je umístûna klenot-

nice a muzeum die-

céze. Prohlédli jsme

si i starobylou rad-

nici s freskami a di-

vadlo. V Pasovû je

i muzeum ãeského

skla. Je to velmi

krásné mûsto s úzk˘-

mi uliãkami, mnoÏ-

stvím zelenû a krás-

nou okolní pfiírodou.

Nev‰edním záÏitkem

je pohled na mûsto

pfii projíÏìce lodí na

nûkteré z jeho fiek.

JM

na‰i seniofii
âERVENEC / SRPEN 2009 • 25

Osmdesátníci v Galerii 14
Druhé leto‰ní setkání jubilantÛ z Prahy 14,

ktefií se bûhem posledních tfií mûsícÛ doÏívají

80 a 85 let, probûhlo v pÛlce ãervna v Galerii

14. Starosta na‰í mûstské ãásti Miroslav Fro-

nûk, kter˘ mezi oslavence pfii‰el, s nimi po

úvodní gratulaci dlouze hovofiil o v‰em, co je

zajímalo: o rekonstrukci vodních ploch v Praze

14 a koryta fiíãky Rokytky, o stavbû nového vel-

kého parku u rybníka MartiÀák a ‰irokém oko-

lí, o v˘mûnû kolejí na Podûbradské ulici, pfii-

pravované rekonstrukci Centra âern˘ Most, kde

by mûla b˘t umístûna v nov˘ch prostorách i âes-

ká po‰ta atd. Seniofii se zajímali také o obsluÏ-

nost míst, kde bydlí, mûstskou dopravou, o síÈ

obchodÛ a dal‰í, pro nû dÛleÏité vûci.

text a foto: ves

Upozornění 
(nejen) pro členy 
Klubu seniorů

Od stfiedy 2. záfií se budeme scházet
v nov˘ch, zapÛjãen˘ch prostorách –
v MaÀákovû ulici 754 na âerném Mos-
tû II. – opût kaÏdou stfiedu od 14 hod. Tû‰í-
me se i na nové seniory.

OP ââK pro Prahu 14 a 9

Informace z Klubu
V kvûtnu jsme si uÏili

t˘denní relaxaãní pobyt

v Îelezné Rudû. Bûhem

pobytu jsme byli na tfiech

krásn˘ch v˘letech – kolem

Javora, okruh ·umavou

a Pasov, o nûm pí‰i  samo-

statnû v ãlánku dole. Na

·umavû jsme kaÏd˘ den chodili na vycházky

a poznávali tento krásn˘ kout na‰í zemû. Byli

jsme na ·piãáku, pancífii, u âerného a âertova

jezera, v AlÏbûtínû a na dal‰ích pozoruhodn˘ch

místech. Udûlali jsme si také tfii veãery s hud-

bou a ve voln˘ch chvílích jsme se pfiipravovali

na chystané sportovní hry seniorÛ (reportáÏ na

vedlej‰í stranû). Hodnû legrace bylo kolem hodu

míãkem a ‰ipek. Celou dobu se o nás peãlivû

starala na‰e vedoucí BoÏenka Merclová, které

tímto moc dûkujeme a pfiijela nás nav‰tívit i fiedi-

telka oblastní poboãky ââK Ivana Kadleãko-

vá. Na krásn˘ t˘den na ·umavû budeme dlou-

ho vzpomínat.

S Klubem seniorÛ jsme se pfied prázdnino-

v˘m volnem rozlouãili poslední ãervnovou stfie-

du a pfiedtím jsme se je‰tû rozjeli s panem Som-

merem na jednodenní v˘let na Jiãínsko. Z v˘ãtu

akcí je patrné, Ïe se v klubu nenudíme a proto

zveme mezi nás i dal‰í zájemce – seniory. Tím

spí‰, Ïe od záfií disponujeme nov˘mi – vût‰ími

prostorami, kam se v‰ichni pohodlnû vejdeme.

(viz samostatné upozornûní na této stránce). Za

nás v‰echny pfieji seniorÛm v Praze 14 – a nejen

jim – pûkné léto, plné zajímav˘ch záÏitkÛ.  

J. Makalová, seniorská zpravodajka

LÉTO
Jaroslava Makalová

Slunce na obloze pálí,
dûti u vody se válí,
obilí na polích zraje,
trampové jdou v ‰iré kraje.

To je léto, to je krása,
kaÏd˘ ãlovûk ‰Èastnû jásá,
hoìme batoh na ramena
a vykroãme z domu ven,
uvítati letní den.

Lesy kolem ti‰e ‰umí,
kdopak jen jim porozumí,
co si sobû ‰eptají,
jen ten vítr, ten to ví,
a ptáci se neptají.

Psychologická 
a mezigenerační poradna

Nabízí bezplatné poradenství pfii fie‰ení nalé-

hav˘ch a neodkladn˘ch situací, které se dot˘-

kají rodinn˘ch vztahÛ. Psychologicko-sociální

poradenství pro mezilidské vztahy v ‰ir‰í rovi-

nû (sousedské, pfiátelské), aktivní pomoc pfii

urovnávání konfliktÛ v mezilidsk˘ch vztazích,

krizová intervence, aktivní a rychlá pomoc pfii

jakémkoliv problému v oblasti mezilidsk˘ch

vztahÛ, rodinná terapie.

Porady poskytuje psycholoÏka PhDr. Jana
Pilátová, bezplatnû, osobnû po objednání na
Senior telefonu 800 157 157, kaÏd˘ pátek od
10 do 16 hod. v pfiízemí Domu PORTUS –
Poradna, ul. Karolíny Svûtlé 18, Praha 1. 
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Pro tohoto dÛstojníka, patfiícího k elitû ãesko-

slovenského váleãného letectva, nebyla slova vlast,

svoboda a demokracie jen prázdn˘mi pojmy. Byl

ztûlesnûním tûch nejlep‰ích tradic ãeskosloven-

ského dÛstojnického sboru. Narodil se 29. záfií

1911 v Moravském Písku u Uherského Hradi‰tû

v rodinû oficiála âSD. Po maturitû na vy‰‰ím

reformním reálném gymnáziu v Bfieclavi ode‰el

na vojnu. Prezenãní sluÏbu absolvoval ve ·kole

na dÛstojníky letectva v záloze v Prostûjovû. Zís-

kal zde kvalifikaci leteckého pozorovatele a pfií-

slu‰nou praxi pak prodûlával u Leteckého pluku

2 v Olomouci. JiÏ tehdy patfiil k velk˘m vojen-

sk˘m talentÛm. Dosáhl hodnosti podporuãíka, tj.

nejvy‰‰í, jakou mohl voják prezenãní sluÏby zís-

kat. Nebylo tedy ani divu, Ïe poté se rozhodl pro

dráhu dÛstojníka letectva z povolání a pfiihlásil se

ke studiu na Vojenské akademii. Zde získal i kva-

lifikaci pilota. V záfií 1937 byl pfiemístûn ke 34. let-

ce Leteckého pluku 4 v Hradci Králové, kter˘ mûl

– jako jedin˘ u tehdej‰ího letectva – charakter

v˘hradnû stíhacího útvaru. O tom, Ïe s v˘konem

jeho sluÏby byli nadfiízení spokojeni, dobfie svûd-

ãí i to, Ïe k 1. lednu 1938 (k témuÏ dni se pluk pfie-

místil do Prahy-Kbel) byl ustanoven do funkce

poboãníka velitele II/4 perutû. Napûtí v Evro-

pû rostlo. BlíÏil se kritick˘ dvacát˘ rok existence

âeskoslovenské republiky a s ním i mobilizace,

následná mnichovská krize, a pak hofik˘ ústup

z historick˘ch hranic. Ani tûÏk˘ mnichovsk˘ otfies

nedokázal mladého poruãíka Tomá‰e Vybírala

vykolejit ãi demoralizovat. „Ve‰keré úkoly pro-

vádûl samostatnû, s patfiiãnou zbûhlostí a pfiehle-

dem,“ zhodnotil jeho mobilizaãní pÛsobení ve

funkci poboãníka velitele perutû II/4 jeho pfiím˘

pfiedstaven˘, mjr. Alois Sná‰el. „V této funkci se

velmi dobfie osvûdãil. Pfii v˘konné letecké sluÏbû

projevoval neobyãejnou chuÈ k létání a hodí se na

kaÏdé poslání ve svém oboru. Zachoval si i v nej-

kritiãtûj‰ích dobách zdrav˘ humor a kamarádství,

které projevoval nejen slovy, ale i ãiny.“

V okupované vlasti nebylo pro mladé dÛstoj-

níky jeho raÏení místa, takÏe nebylo divu, Ïe hle-

dal cestu, jak se dostat do zahraniãí a pfiipojit se

k letectvu Francie, o níÏ pfiedpokládal, Ïe se dosta-

ne do boje s nacistick˘m Nûmeckem. Útûk do Pol-

ska, povaÏovaného spí‰e jen za tranzitní zemi

na dal‰í cestû na Západ, se mu podafiil v noci na

18. ãervna 1939, kdy hranici pfiekroãil ukryt˘

v nákladním vlaku v prostoru Kunãice – ·enov.

Z Polska do Francie dorazil s transportem dal‰ích

ãs. vojákÛ a letcÛ 31. ãervence 1939. Poté, co Fran-

cie vstoupila do války, splnila svÛj slib, Ïe for-

mální závazek ke sluÏbû ãs. letcÛ v Cizinecké legii

bude zru‰en a oni budou odesláni k leteck˘m útva-

rÛm. Dne 10. fiíjna 1939 dorazil – jako Sergent –

se skupinou stíhaãÛ na leteckou základnu v Chart-

res, aby se u zdej‰ího Centre d´ Instruction de

Chasse No 6 pfie‰kolil na techniku pouÏívanou

francouzsk˘m letectvem. Mûl ‰tûstí, neboÈ patfiil

k tûm vyvolen˘m, urãen˘m k pfie‰kolení na pÛvod-

nû americké stíhaãky Curtiss Hawk H-75C.1. Pat-

fiily k tomu lep‰ímu, co mohla Francie sv˘m stí-

haãÛm nabídnout. Na západní frontu byl odeslán

10. kvûtna 1940. Jeho cílovou stanicí se stalo pol-

ní leti‰tû Suippes, kde se stal pfiíslu‰níkem slavné

Groupe de Chasse GC I/5, nejúspû‰nûj‰í stíhací

jednotky Armée de l´Air ve francouzské kampa-

ni. Byla vyzbrojena americk˘mi Curtiss Hawky

H-75. O Vybíralovû talentu snad nejlépe svûdãí

skuteãnost, Ïe jiÏ pfii svém prvním boji, 13. kvût-

na 1940 se mu zdafiil sestfiel bombardovacího Hein-

kelu He 111. V prÛbûhu následn˘ch necel˘ch pûti

t˘dnÛ intenzivních bojÛ proti technické a taktické

pfievaze protivníka nalétal na frontû celkem 58,50

operaãních hodin a dosáhl sedmi potvrzen˘ch

sestfielÛ – po dvou He 111, Hs 126 a Do 17 a jeden

Bf 110. Po francouzském debaklu odletûl 20. ãerv-

na 1940 spolu s dal‰ími z jihofrancouzského leti‰-

tû Perpignan-La Salanque pfies Stfiedozemní mofie

do severní Afriky; dosedl v AlÏíru. Po pfiesunu jed-

notky na základnu St. Denis du Sig byli ãs. pfií-

slu‰níci GC I/5 od jednotky 4. ãervence 1940 uvol-

nûni a 9. ãervence odpluli z Casablanky na lodi

Royal Scotsman do Gibraltaru. Odtud pak 21. ãer-

vence pokraãovali lodí David Livingstone do Car-

diffu, kde zakotvili 5. srpna 1940. 

Obyvatelé Albionu tehdy svádûli svÛj osudov˘

boj, znám˘ pod názvem bitva o Británii. Zku‰e-

n˘ch pilotÛ bylo tedy velmi zapotfiebí. Po krátkém

pobytu v ãs. leteckém depu v Cosfordu npor.

Tomá‰ Vybíral tehdy v nejniÏ‰í britské hodnosti

Pilot Officer vstoupil 17. srpna 1940 do fiad RAF

VR. O tfii t˘dny pozdûji, konkrétnû 5. záfií 1940 se

stal jedním ze zakládajících pfiíslu‰níkÛ 312. ãs.

stíhací peruti, formující se na základnû Duxford. 

V fiadách Tfiistadvanáctky, respektive ãesko-

slovenského stíhacího kfiídla pak bojoval více neÏ

ãtyfii roky. Jen samotn˘ v˘ãet jeho bojov˘ch akcí

by vydal na nûkolik stránek. Ve Velké Británii

vyrostl v dÛstojníka vynikajících kvalit s vroze-

n˘mi vÛdãími sklony a pfiirozenou autoritou, kte-

rou respektovali podfiízení i pfiedstavení. Nebylo

tedy divu, Ïe s rostoucími zku‰enostmi byl povû-

fiován stále zodpovûdnûj‰ími úkoly a dne 1. ledna

1943 stanul Tomá‰ Vybíral v ãele celé 312. ãs. stí-

hací peruti. Tuto zodpovûdnou funkci, k níÏ obdr-

Ïel hodnost Squadron Leader, vykonával aÏ do

1. listopadu 1943.

Pokud jde o sestfiely, tak ve Velké Británii jiÏ

nemûl ‰tûstí na to, aby dále zv˘‰il své bohaté skó-

re z Francie. Stalo se tak i navzdory tomu, Ïe létal

a bojoval velice intenzivnû, takÏe o dramatické

situace rozhodnû nemûl nouzi. Nejednou visel jeho

Ïivot na vlásku: dvakrát se domÛ vrátil s letounem

úplnû rozstfiílen˘m v boji a dvakrát byl nucen

vyzkou‰et bezvadnou funkci svého padáku. Popr-

vé se nad ním vrchlík padáku rozevfiel jiÏ 15. fiíj-

na 1940, tedy v sam˘ch poãátcích operaãní ãin-

nosti 312. peruti, která v té dobû byla dislokována

na leti‰ti Speke u Liverpoolu. V podveãer odstar-

toval ze Speke tfiíãlenn˘ roj HurricanÛ Mk.I na

hlídkov˘ let do prostoru jiÏnû od Liverpoolu ve

v˘‰ce 7 000 metrÛ. V prÛbûhu patroly jeden ze tfií

ãlenÛ akce Comerford najednou pfiedlétl velitele

roje a zamával kfiídly. Zbylí dva piloti si to vy-

svûtlili tak, Ïe vidí nepfiítele. V honiãce za latent-

ním soupefiem vlétla trojice do de‰Èov˘ch mrakÛ

a v nastalém soumraku ztratila orientaci. Ambru‰

dal znamení, Ïe se bude pokraãovat v letu dokud

to zásoba paliva dovolí. Pfii letu na sever se troji-

ce rozdûlila nad Morecambsk˘m zálivem a letci

pokraãovali individuálnû. To nakonec skonãilo

odepsáním v‰ech tfií letounÛ. Ve 20.00, po vyãer-

pání paliva Vybíral i Comerford zvolili v bezv˘-

chodné situaci seskok padákem v okolí Dalton-in-

Furness. První z nich se snesl u Gleastonu, druh˘

u Carnforthu. Vedoucí roje Ambru‰ po vyãerpání

pohonn˘ch hmot nouzovû pfiistál ve 20.15 „na bfii-

cho“ severnû od Lancasteru. Aãkoli nikdo z pilo-

tÛ neutrpûl Ïádnou újmu, 312. peruÈ tak ztratila tfii

zbrusu nové Hurricany, které k jednotce dorazily

jen nûkolik dní pfiedtím. Podruhé musel skákat

29. ãervna 1941, kdy jeho 312. peruÈ jiÏ operova-

la ze sektorové základny v jihoanglickém Kenley.

V prÛbûhu nácviku bojov˘ch formací se VybíralÛv

Hurricane Mk.IIB Z3091 ve vzduchu nad Wes-

terhamem v 18.05 srazil se strojem Z2987 ménû

zku‰eného P/O Svatopluka BachÛrka. Zatímco ten

je‰tû staãil doklouzat k nouzovému pfiistání, Vybí-

ral jiÏ podruhé vyzkou‰el bezvadnou funkci své-

ho padáku Irvin. Ani v tomto pfiípadû se mu nic

nestalo.

Namále mûl v‰ak pfii první letecké bitvû sve-

dené nedávno ustaven˘m Exetersk˘m (ãeskoslo-

vensk˘m) kfiídlem (tvofiily jej 310. 312. a 154.

peruÈ, která byl zakrátko nahrazena 313. perutí).

Do‰lo k ní 3. ãervna 1942 v prÛbûhu doprovodu

dvoumotorov˘ch bombardovacích BostonÛ od

107. perutû, které mûly napadnout doky v pfiístavu

Cherbourg (operace Circus 6). Kolem 15.30, prá-

vû v okamÏiku, kdy dopadaly pumy na Cherbourg,

toãilo Vybíralem veden˘ch jedenáct SpitfirÛ

Mk.VB nazpût, ale pfii otoãce se mírnû opozdily.

Toho vyuÏila silná skupina asi pûtadvaceti nûmec-

k˘ch stíhacích Focke WulfÛ Fw 190. Nehledû na

to, Ïe ‰lo o stroje, které tehdy decimovali ménû

v˘konné britské Spitfiry Mk.VB, jejich nûmeãtí

piloti patfiili k tûm nejzku‰enûj‰ím, které Luftwaffe

na frontû u Laman‰ského prÛlivu vÛbec mûla.

¤adili se k nejvût‰ím nûmeck˘m esÛm na západ-

ním boji‰ti. V témûfi dvacetiminutové bitvû s pfie-

silou v˘konnûj‰ích strojÛ nepfiítele si cestu nazpût

museli piloti Tfiistadvanáctky doslova prostfiílet.

Bojovali srdnatû, ale tûÏce za to zaplatili: s F/Lt

Bedfiichem Dvofiákem a F/O Ivo Tonderem se

kamarádi setkali aÏ po válce – po jejich návratu

ze zajateckého tábora. Tomá‰ Vybíral mohl ho-

vofiit o velkém ‰tûstí, neboÈ svÛj tûÏce prostfiílen˘

stroj (AB172) se mu podafiilo je‰tû dotáhnout do

Anglie.
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Genmjr. in mem. Tomáš Vybíral, DSO, DFC
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Po tfiímûsíãním odpoãinku na Inspektorátû

ãeskoslovenského letectva se do aktivních bojo-

v˘ch operací znovu vrátil 1. února 1944. A neby-

la to funkce ledajaká. Od odcházejícího Franti‰ka

DoleÏala, DFC totiÏ pfievzal velení ãeskosloven-

ského stíhacího kfiídla (tehdy neslo název No 134

Czechoslovak Wing). V jeho ãele se W/Cdr. Tomá‰

Vybíral zúãastnil hektické pfiedinvazní aktivity nad

okupovanou západní Evropou a do bojov˘ch akcí

vodil kfiídlo i v prÛbûhu klíãové operace Overlord,

tedy vlastního vylodûní v Normandii. Tfii i ãtyfii

bojové lety dennû nebyly Ïádnou zvlá‰tností. Brzy

poté, 9. ãervna 1944, byl navrÏen na udûlení brit-

ského ZásluÏného leteckého kfiíÏe (Distinguished

Flying Cross, DFC). U stíhacích letcÛ bylo udû-

lení tohoto velice cenûného vyznamenání zpravi-

dla spojováno s dosaÏen˘mi sestfiely nepfiátelsk˘ch

letounÛ, ale to nebyl VybíralÛv pfiípad. V fiadách

RAF totiÏ nesestfielil uÏ Ïádného nepfiítele. Pád-

n˘m dÛvodem k udûlení DFC v‰ak byla dlouho-

dobá a rozsáhlá operaãní ãinnost. V té dobû ães-

koslovenské stíhací perutû procházely personální

krizí, pramenící z nedostatku vycviãen˘ch záloh

a z toho plynoucího stárnutí operaãních pilotÛ.

Zvládnutí podobn˘ch problémÛ se odrazilo i v udû-

lení dal‰ího vysokého britského vyznamenání,

¤ádu za vynikající sluÏby (Distinguished Service

Order, DSO). „Tento velice stateãn˘ ãeskosloven-

sk˘ dÛstojník létal operaãnû od té doby, co byl

vypuzen ze své zemû do Francie v roce 1939 a nyní

má nalétáno 650 operaãních hodin proti nepfiíteli,“

pravilo se v citaci k udûlení DSO. „Od ledna 1944

vedl kfiídlo sv˘ch krajanÛ v fiadách Royal Air For-

ce a bûhem té doby provedl mnoho misí doprová-

zeje bombardovací letouny a útoãil na pozemní

cíle, zvlá‰tû v intenzívním období invaze do Nor-

mandie. Aãkoli byl nucen ãelit ãetn˘m obtíÏím pfii

velení kfiídlu a mûl poskrovnu doplÀovacích moÏ-

ností, Wing Commander Vybíral dokázal udrÏet

mezi sv˘mi piloty vysokou úroveÀ v˘konnosti

a nad‰ení a dal jim svÛj osobní pfiíklad povznese-

n˘ nad v‰echna slova chvály…“ Je‰tû pfied návra-

tem do vlasti byl k 1. srpnu 1945 pov˘‰en na pod-

plukovníka letectva. Pak nade‰el 24. srpen 1945,

kdy v ãele skupiny SpitfirÛ LF.Mk.IXE triumfál-

nû pfiiletûl na leti‰tû Praha-Ruzynû. 

Prsa Tomá‰e Vybírala zdobily stuÏky dvanác-

ti vyznamenání, pfiiãemÏ nûkteré obdrÏel opako-

vanû. Po válce byl nejprve formálnû pfiidûlen k le-

ti‰tní peruti Ruzyni, ale zÛstal zde jen krátce. Dále

si totiÏ zvy‰oval svou kvalifikaci vojáka z povo-

lání. 15. fiíjna 1945 byl jako posluchaã pfiijat do

III. roãníku Vysoké ‰koly váleãné, kterou úspû‰-

nû absolvoval 13. ãervence 1946 (o rok pozdûji,

4. srpna 1947 navíc obdrÏel diplom francouzské-

ho dÛstojníka generálního ‰tábu). Byl tedy pfiefia-

zen do kategorie dÛstojníkÛ generálního ‰tábu, coÏ

jej pfiedurãovalo k zastávání stále zodpovûdnûj‰ích

funkcí v armádním organismu. Ihned po absolvo-

vání byl tedy jmenován zástupcem velitele 1. letec-

ké divize v Praze.

V této funkci v‰ak pplk. g‰t. Tomá‰ Vybíral

nesetrval dlouho. JiÏ od 1. fiíjna 1946 totiÏ zastá-

val funkci zatímního velitele obrany proti letadlÛm

(OPL) âechy, coÏ byla sloÏka pfiímo podfiízená

Hlavnímu ‰tábu velitelství letectva. Aãkoli tato

sloÏka byla v âeskoslovensku teprve „v plenkách“,

snaÏil se zde co nejlépe pÛsobit na velitelství

III. leteckého sboru, v jehoÏ ãele stál b˘val˘ veli-

tel 1. ãs. smí‰ené letecké divize v SSSR, div. Gen

Ludvík Budín. Souãasnû byl urãen velitelem kur-

zu pro velitele letek. Procházeli jím vût‰inou jeho

b˘valí podfiízení z Velké Británie. Aãkoli se s ním

pÛvodnû poãítalo na místo náãelníka ‰tábu III.

leteckého sboru, místo toho pfievzal funkci zatím-

ního velitele leteckého pluku 43 Dr. Edvarda Bene-

‰e. JiÏ toho pfiemístûní na nominálnû niÏ‰í funkci

v ménû v˘znamné posádce dávalo tu‰it budoucí

tûÏkosti. Ty skuteãnû nastaly velice záhy. V novém

zafiazení sice formálnû setrval nûkolik mûsícÛ, ale

funkci fakticky vykonával pouh˘ mûsíc. Jak zná-

mo, tehdej‰í poúnorová realita se u letectva pro-

mítla právû v profesní a záhy i osobní perzekuci

b˘val˘ch pfiíslu‰níkÛ ãs. letectva z Velké Británie.

První z nich byli zbaveni sv˘ch funkcí jiÏ nûko-

lik dní po únoru a dal‰í následovali v rychlém sle-

du. Byl to i pfiípad pplk. g‰t. Tomá‰e Vybírala, jenÏ

byl podle svého pfiedstaveného „…politicky zpá-

teãník, nepfiítel lidovû demokratického zfiízení

a SSSR,“ jak jej 26. listopadu 1948 „ocejchoval“

velitel brnûnského III. leteckého sboru div. gen.

Ludvík Budín, kter˘ byl hlavním protagonistou

poúnorové proskripce sv˘ch podfiízen˘ch z fiad

západních letcÛ. Tomá‰ Vybíral své demokratické

pfiesvûdãení a prozápadní orientaci skuteãnû nikdy

neskr˘val. Nebylo tedy divu, Ïe jiÏ 12. dubna 1948

byl zpro‰tûn sluÏby. Generál Budín jej neprodle-

nû odeslal na dvoumûsíãní dovolenou a 1. ãervna

1948 jej fakticky postavil mimo sluÏbu. Nadfiízení

plánovali Vybíralovo pfieloÏení do zálohy, ale on

svému potupnému „vyhození“ z armády pfiede‰el.

Svému velmi pravdûpodobnému zatãení a perze-

kuci se totiÏ 20. záfií 1948 vyhnul, a to sv˘m jiÏ

druh˘m únikem do zahraniãního exilu.

Podle nûkter˘ch údajÛ Tomá‰ Vybíral po svém

opûtovném pfiíchodu na britské ostrovy vstoupil

opût do fiad RAF. Podrobnosti o jeho tehdej‰í sluÏ-

bû v‰ak nejsou známy. Pokud tomu tak skuteãnû

bylo, neslouÏil zde jistû dlouho, neboÈ velmi záhy

na‰el svou cestu ke zpravodajské sluÏbû. Ve vlas-

ti degradovan˘ pplk. g‰t. Tomá‰ Vybíral se totiÏ

sice smífiil s osudem exulanta, ale stejnû jako za

války se nikdy nesmífiil s reáln˘m osudem vlasti.

Koncem ãtyfiicát˘ch, nebo na poãátku padesát˘ch

let totiÏ vstoupil do sluÏeb CIO (Czechoslovak Inte-

ligence Office), organizuje zpravodajsky pracující

proti komunistickému âeskoslovensku. Poãátkem

roku 1949 jej v Lond˘nû zaloÏili poúnoroví exu-

lanti div. gen. Sergej Ingr, plk. g‰t. Karel Procház-

ka, mjr. pûch. Karel Vrdlovec a dr. Karel Zavadil

spolu s britsk˘mi partnery ze SIS. Pracovníci CIO

se rekrutovali pfiedev‰ím z b˘val˘ch pfiíslu‰níkÛ

ãeskoslovenské armády, letectva, policie, rozvûd-

ky a kontrarozvûdky, jimÏ se po roce 1948 poda-

fiilo odejít do zahraniãního exilu. ·lo o pomûrnû

rozvûtvenou organizaci s centrálou v Lond˘nû

a s rezidenturami v Bruselu, Kodani, Stockholmu,

Curychu, Vídni, Hamburku, Düsseldorfu, Bejrútu,

Jeruzalémû, PafiíÏi a skupinou ve Washingtonu.

Podle nûkter˘ch svûdectví fiídil Vybíral rezi-

denturu CIO ve Stockholmu, podle jin˘ch zdrojÛ

vedl rezidenturu v Kodani. Nelze v‰ak vylouãit, Ïe

postupnû vystfiídal obû sluÏebny. KaÏdopádnû v‰ak

pracoval – pod diplomatick˘m krytím – v tomto

pfiípadû jako zamûstnanec britského Ministerstva

zahraniãních vûcí.

V prÛbûhu roku 1956 doznala struktura CIO

zmûny. Rezidentura v Hamburku byla paralyzo-

vána ãs. bezpeãností (sedm z patnácti agentÛ v síti

bylo zatãeno), pafiíÏskou rezidenturu pfievzala fran-

couzská zpravodajská sluÏba a washingtonská sku-

pina byla na lond˘nské centrále nezávislá. Hlav-

ním zájmem CIO byly pfiedev‰ím Ïivé kontakty

s obãany âSR, legálnû vyjíÏdûjícími na Západ –

ve sloÏitém období padesát˘ch let ‰lo hlavnû

o obchodníky, techniky, vûdce, sportovce apod.

Z fiady z nich, ktefií se z rÛzn˘ch dÛvodÛ mínili

vzepfiít totalitnímu reÏimu, se stali agenti CIO.

Po skonãení své práce ve zpravodajské sluÏbû

zÛstal Tomá‰ Vybíral i nadále ãinn˘m v ãeskoslo-

venském exilovém hnutí a stal se pfiedsedou âes-

koslovenské obce legionáfiské (âSOL) se sídlem

v Lond˘nû. V záfií 1965 se dokonce v Lond˘nû

setkal mj. i se sv˘m váleãn˘m pfiedstaven˘m, b˘-

val˘m inspektorem ãs. letectva ve Velké Británii,

div. gen. RNDr. Karlem Janou‰kem, jenÏ ve vlas-

ti strávil 12 let ve vûzení a po rehabilitaci mu byla

umoÏnûna jednorázová náv‰tûva Velké Británie.

Tomá‰ Vybíral, jenÏ patfiil k nejvût‰ím osobnos-

tem nejen ãeskoslovenského letectva let 1939 aÏ

1945, ale i poúnorového exilu, se Ïivû zajímal

o dûní ve staré vlasti a nikdy nepfiestal vûfiit ve

zmûnu pomûrÛ, i kdyÏ tehdej‰í situace k tomu

nezavdávala pfiíli‰ mnoho pozitivních podnûtÛ.

Zásadního obratu v této vûci se jiÏ nedoÏil. Zem-

fiel v Lond˘nû 21. února 1981 ve vûku 69 let. Jeho

hrob se nachází na ãeskoslovenském oddûlení

vojenského hfibitova v Brookwoodu. Jsou zde ulo-

Ïeny ostatky pûti desítek ãeskoslovensk˘ch letcÛ

padl˘ch za války a nûkolika desítek dal‰ích, ktefií

stejnû jako on zemfieli v zahraniãním exilu. Jeho

zásluÏnou váleãnou i pováleãnou ãinnost mohla

vlast ocenit aÏ po listopadu 1989. Po rehabilitaci,

navrácení hodnosti podplukovníka a pov˘‰ení na

plukovníka pak 7. bfiezna 1992 následovalo jeho

pov˘‰ení do hodnosti generálmajora in memoriam.

Aãkoli to zní jen jako pohádka, dodnes na svûtû

létá jeden z letounÛ do jehoÏ kabiny Tomá‰ Vybí-

ral kdysi za války usedal. Jde o Spitfire MkVC

AR614 (DU-Z). Jako nov˘ stroj se zkrácen˘m roz-

pûtím jej obdrÏela jím vedená 312. peruÈ dne

11. záfií 1942 a slouÏil u ní aÏ do 14. kvûtna 1943.

Po opravû jej pak je‰tû uÏívaly perutû ã. 610, 130

a 222 a nakonec létal jako cviãn˘ u 53. OTU. Po

vyfiazení z RAF se roku 1963 nejprve dostal do

Ontaria v Kanadû, kde v‰ak nebyl vyuÏit a pozdû-

ji se vrátil do zemû svého vzniku, kde jej do své

sbírky získala známá Old Flying Machines Com-

pany. Jeho dne‰ním majitelem je Sir Tim Wallis

z Nového Zélandu, jehoÏ Alpina Fighter Collecti-

on vlastní celou fiadu dal‰ích leteck˘ch veteránÛ.

Stroj byl restaurován u spoleãnosti Historic Flying

Ltd. V Audley Endu v Essexu a získal svÛj pÛvod-

ní váleãn˘ marking s ãeskoslovenskou kokardou

pod kabinou a trupov˘mi kódy DU-Z, které jej

fiadily do sestavy 312. ãs. stíhací peruti. Jde právû

o ten stroj, v jehoÏ kabinû S/Ldr Tomá‰ Vybíral

14. kvûtna 1943 pfii útoku na nûmecké lodi u ost-

rova Guernsey po tûÏkém zásahu flakem jen o vlá-

sek unikl smrti. Po úspû‰ném zalétání v fiíjnu 1996

jej Sir Tim Wallis pfievezl na rodn˘ Nov˘ Zéland.

AÏ u protinoÏcÛ tak tento nûm˘ svûdek pfiipomí-

ná dramatickou epopej ãeskoslovensk˘ch letcÛ

v rámci RAF, ale i Vybírala samotného. Vy‰‰í poc-

ta pro letce snad a ni neexistuje. 

Jifií Rajlich, 
Vojensk˘ historick˘ ústav AâR
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Harmonogram mobilního sběru NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Zastávky na sbûrové trase „B“ ve ãtvrtek 2. ãervence
Koclífiova x Kaãínská 15.00–15.20

Vírská x Burdova 15.40–16.00

Splavná x Okrouhlíkova 16.10–16.30

Svûtská x Jordánská 16.40–17.00

Za ‰kolou x ·imanovská 17.10–17.30

Jezdovická x Froncova 17.40–18.00

Vidlák x Novozámecká 18.10–18.30

Lipenské námûstí 18.40–19.00

Zastávky na sbûrové trase „C“ ve ãtvrtek 30. ãervence
Panenská x 9. kvûtna 15.00–15.20 

Ba‰t˘fiská x Bezdrevská 15.30–15.50 

Horusická x Osická 16.00–16.20 

Odpady, které sbíráme: rozpou‰tûdla, kyseliny, zásady, fotochemikálie,
pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, oleje a tuk (kromû jedlého),
barvy, tiskafiské barvy, lepidla, pryskyfiice, detergenty a odma‰Èovací pfií-
pravky, nepouÏitelná cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Ze systému 
hl. m. Prahy

V Humenci x Sadská 2.7.

Mochovská x Zeleneãská

·estajovická x V Chaloupkách 

Liblická x Klánovická

VaÀkova x V Chaloupkách 8.7.

Konzumní x Na Obrátce

Îelivská x Metujská 

Tálínská x Oborská

Svépravická x ·estajovická 9.7.

Zámeãnická x Mochovská 

Hejtmanská x Vranovská

Karda‰ovská u obch. stfiediska

Vírská x Branská 15.7.

Splavná x Svárovská     

Svûtská x Lipnická

Koclífiova x Kaãínská

Cvrãkova x Burdova 16.7.

Babylonská x Jordánská

VodÀanská x Skorkovská

Lásenická x Lipnická

Tálínská u ã.p. 15 22.7.

Koclífiova x VodÀanská    

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Cidlinská x Mar‰ovská 

RoÏmberská x Podli‰ovská 23.7.

Vlkovická x Dvofii‰Èská

·imanovská x Za ‰kolou

Kukelská x Chvaletická 

Spolská x Milovská 29.7.

Hamerská x Církviãná

Zvíkovská x Dáfiská

Dfiítenská x Velkoborská

Jezdovická x Froncova 30.7.

Novozámecká x Vidlák

Lipenské námûstí

NeÏárská x Jansova

Îelivská x Metujská 5.8.

Tálínská u ãp. 15

·imanovská x Za ‰kolou

Chvaletická x Vizírská (chodník)

Hejtmanská x Vranovská 6.8.

Jednostranná

Karda‰ovská u obch. stfiediska

Nedvûdická x ÎehuÀská 

V Humenci x Sadská 12.8.

Svépravická x ·estajovická

Liblická x Klánovická

Zámeãnická x Mochovská

Pofiíãanská x Klánovická    13.8.

Hloubûtínská x V Chaloupkách

VaÀkova x V Chaloupkách

Konzumní x Na Obrátce

Nehvizdská x Zeleneãská 19.8.

Vírská x Branská

Svûtská x Lipnická

VodÀanská x Skorkovská

Kukelská x Chvaletická 

Splavná x Svárovská 20.8.

Babylonská x Jordánská

Borská x Rotenská 

Koclífiova x Kaãínská 

Herdovská x Bo‰ilecká

Jordánská x Svárovská 26.8.

Horusická x Osická     

Zvíkovská x Dáfiská

RoÏmberská x Podli‰ovská

Lásenická x Lipnická

Spolská x Milovská 27.8.

Jezdovická x Froncova

Lipenské námûstí

NeÏárská x Jansova

Hodûjovická x Za Rokytkou

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu.

Ze systému 
MČ Praha 14

9. kvûtna x Písãitá 8.7.

Travná x Kostlivého 9.7.
Boufiilova x Bojãenkova 15.7.

Smikova x Generála Janou‰ka

Himrova x Generála Janou‰ka 16.7.

Va‰átkova x Dygr˘nova 22.7.

Bryksova x Fejfarova 23.7.

Kpt. Stránského x Vybíralova 29.7.

Mansfeldova x Kuãerova 30.7.

Doubecká x Ba‰t˘fiská 5.8.

ManÏ. Dostálov˘ch ã.p. 1303 6.8.

Trytova x Paculova 12.8.

·romova x Generála Janou‰ka 13.8.

Va‰átkova x DoleÏalova 19.8.

Dygr˘nova x Breitcetlova 20.8.
Bryksova proti ã.p. 949 26.8.

Bobkova proti ã.p. 747

Bryksova x Kpt. Stránského 27.8.

Velkoobjemové kontejnery jsou pfiistavo-
vány do 11 hodin dne dle rozpisu a odváÏe-
ny následující den.

VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY na ČERVENEC A SRPEN

Dáfiská x Zvíkovská 16.30–16.50 

Zacharská x Velkoborská 17.00–17.20 

Dvofii‰Èská x Vlkovická 17.30–17.50

Lánská x Oborská (u rybníka) 18.10–18.30 

Hejtmanská x Vranovská 18.40–19.00 

Zastávky na sbûrové trase „D“ ve ãtvrtek 20. srpna
Boufiilova x Bojãenkova 15.00–15.20

Volkova x Pospíchalova 15.30–15.50

Va‰átkova x Dygr˘nova 16.00–16.20

Smikova x Gen. Janou‰ka 16.30–16.50

Himrova x Gen. Janou‰ka 17.00–17.20

Vybíralova x Kpt. Stránského 17.30–17.50

Fejfarova x Bryksova 18.00–18.20

Kuãerova x Mansfeldova 18.30–18.50

V uveden˘ch dnech je obsluhována celá sbûrová trasa se v‰emi zastávkami.
Nebezpeãné odpady odevzdávejte v˘hradnû obsluze sbûrového vozidla!

OÎP ÚMâ Praha 14

Upozornûní: 
velkoobjemové kontejnery jsou urãeny na odpad
z provozu domácností, kter˘ není moÏné pro jeho

objem odloÏit do nádob na smûsn˘ komunální

odpad (popelnic). Jedná se pfiedev‰ím o ãásti

nábytku a podlahov˘ch krytin (lina, koberce).

Kontejnery nejsou urãeny na stavební suÈ,
v˘kopovou zeminu, rostlinn˘ a Ïivoãi‰n˘ od-
pad, nebezpeãné sloÏky komunálního odpadu
a odpad z podnikatelské ãinnosti.
NedodrÏení v˘‰e uvedeného ustanovení je kva-
lifikováno jako pfiestupek, kter˘ je následnû
fie‰en ve správním fiízení, v nûmÏ lze uloÏit
pokutu do v˘‰e 200 000,– Kã. 

OÎP ÚMâ Praha 14
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Koňský hnůj v jakémkoliv množství 
dovezu za symbolickou cenu. 

Telefon 602 371 605.

Pfiistavení – odvoz – kontejnery 2 m3 – 9 m3

na suÈ, stavební a domovní odpad.
Pfiistavení kontejneru zdarma.

Telefon: 602 371 605

Veterinární klinika
pro malá zvífiata

Ha‰kova 16, 250 88 âelákovice ZáluÏí.

Tel.: 326 991 099

Po–So 9–12, 14–20 Ne 15–19

Veterinární klinika
Kpt. Stránského 999, âern˘ Most

Tel.: 281 910 491 Po–Pá 9–12, 14–19 hod.

www.veterinainfo.cz

PEKAŘSTVÍ MORAVEC
Koláčky, zmrzlina, zákusky, občerstvení, chlebíčky, káva, kakao

klimatizované pekařství
posezení pro Vás i Vaše děti

NOVĚ ledová tříšť

AKCE červenec
posledních 20 min. otvírací doby
čerstvé pečivo za poloviční cenu

ul. Mansfeldova, Praha 9 – Černý Most, tel: 724 963 724

Jazyková ‰kola SLOVNÍâEK
Angliãtina pro dûti od 4 do 9 let

Pfiijímáme pfiihlá‰ky na ‰kolní rok 2009–2010.

Najdete nás na Z· Bfií. VenclíkÛ, u metra Rajská zahrada

a od záfií 2009 také na Z· Chvaletická.

BliÏ‰í informace a pfiihlá‰ky na tel. 724 876 806 nebo

na www.skola-slovnicek.cz.
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78 druhů imitace dřeva

8 druhů dýhy

zrcadlové dveře v pěti barvách

ratanové dveře, žaluziové dveře

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

Praha 2 Bělehradská 36
tel.: 222 563 026

Praha 4 DŮM-BYT, Na Pankráci 57
tel.: 602 172 232

Praha 6 Jugoslávských partyzánů 26 
(vchod orientován z náměstí Interbrigády)
tel.: 224 317 142

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

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

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

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE) Masarykovo nám. 1778, tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081, e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:

Firma Úprava interiérÛ Spilka zaujímá na na‰em trhu jiÏ 14 let jednu z pfiedních pozic. Za tuto
dobu vybudovala po Praze síÈ prodejen, kde si kaÏd˘ mÛÏe vybrat fie‰ení u‰ité pfiímo na míru.
V˘robu a montáÏ pro vás zaji‰Èují profesionální truhláfii s dlouholetou praxí. K v˘robû ‰atních skfií-
ní pouÏíváme nejnovûj‰í materiály v prvotfiídní kvalitû. Díky této kvalitû poskytujeme na na‰e
systémy posuvn˘ch dvefií záruku 5 let. 
Centrální v˘robnu máme v Praze-Mûcholupech a odtud provádíme distribuci po celé âeské repub-
lice. Na‰ím prvofiad˘m cílem je uspokojit zákazníka nejvy‰‰í kvalitou a spolehlivostí, zároveÀ se
snaÏíme, aby na‰e v˘robky byly cenovû dostupné v‰em. Také proto jsme v poslední dobû uza-
vfieli partnerství s firmou Essox, která zákazníkÛm umoÏÀuje nákup na‰ich v˘robkÛ na splátky.
ProtoÏe se na‰e firma specializuje jiÏ fiadu let na vybavení a úpravu interiéru, tak na‰e sluÏby nachá-
zejí uplatnûní v‰ude tam, kde je kladen dÛraz na vyuÏití úloÏného prostoru a moderní design. 

Praha 2 Bělehradská 36, tel.: 222 563 026Praha 8 Sokolovská 377/141 (Palmovka)
 tel.: 731 106 521, tel./fax: 266 310 739
Praha 9 Breitcetlova 771, (Černý Most) tel.: 603 242 133Praha 10 Měcholupy, Kutnohorská 425 tel.: 603 242 133, 271 960 649Praha 10 Nad Vršovskou horou 4 (OKAY)

 tel.: 267 107 307, fax: 281 914 758
Brandýs-Stará Boleslav (OD LABE) Masarykovo nám. 1778, tel.: 606 376 728, tel./fax: 326 903 081, e-mail: l.spilka@volny.cz

Předváděcí střediska:
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ZNALECKÉ OCENùNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKÒ, 
BYTÒ A STAVEB PROVEDE

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

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁ¤SKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTÒ, 
BYTOV¯CH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalaãní, zednické, obkladaãské
a instalatérské práce na klíã

dle poÏadavkÛ kuchyÀsk˘ch studií a zákazníkÛ

Svoboda a Nejtek s.r.o.
283 931 344, 603 801 377, 604 203 243

www.svobodaanejtek.wz.cz

po–pá: 10–18 hod.

Sleva 50–70%
na kolekci plavek 2008!

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Ordinační hodiny denně 

PO – PÁ 9.00 – 20.00
SO + SV 9.00 – 13.00
NE 15.00 – 19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9 – Černý Most II

Tel. 281 918 862, 736 481 098
www.veterina-parnik.cz

PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE

• Koupím byt nebo rodinn˘ dÛm jakékoli veli-

kosti, kategorie a vlastnictví, kdekoli v Praze.

Nabídnûte cokoli, moÏno i dekret – nájemní smlou-

vu, i v domû s majitelem, podnikov˘ apod. I zde-

vastovan˘, IV. kateg., v soudní Ïalobû, 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. 1/02

• Hledám v lokalitû Prahy 14 pûkn˘ byt nebo

men‰í dÛm. Dûkuji za nabídku. Tel. 725 022 055.

1/06

• Malífiské i lak˘rnické práce tel. 606 227 390.

2/09

• âi‰tûní kobercÛ, ãalounûní, mytí oken. Tel.

603 973 500. 2/19

• BUëFiT masáÏe, poliklinika BIOREGENA,

Vajgarská 1141, Praha 9 – Kyje, internet:

www.budfit.info, tel: 775 658 413.Rekondiãní

a relaxaãní, medová, ãínská tlaková masáÏ, lym-

fatická masáÏ, ze‰tíhlující a proticelulitidní zába-

ly ad. Letní zajímavé ceny na lymfatické ma-
sáÏe! 7–8/03

• M· Jahodnice v Praze 9 pfiijme kvalifikova-
nou uãitelku od záfií 2009. Hra na hudební nástroj

vítána. Tel. 281 932 752, e-mail: msjahodni-

ce@volny.cz. 7–8/06

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

Nová kolekce plavek 2009 
a spodního prádla

+ nové modely plavek
A. ·eredové!

Dezinsekce, 
dezinfekce, deratizace

âi‰tûní kobercÛ a ãalounûného nábytku

Tel.: +420 605 188 700
www.pohodovydÛm.cz 

733 715 505
• Pedikúra-modeláÏ nehtÛ, masáÏe a zábaly
nohou, lakování. Podûbradská 144, P9, Hloubûtín.
T: 723 026 271. 7–8/11

• Hledáme men‰í byt k pronájmu v Praze
a okolí pro 2 osoby – nekufiáky bez zvífiat, zafií-
zení na dohodû, ihned moÏno k nastûhování.
T. 220 806 245, 605 845 088. 6/10

• Zdravotní sestra v dÛchodu (64 let) s regist-

rací. Hledám místo na ãásteãn˘ úvazek 2–3 dny

v t˘dnu. Praha 14, event. 9. Tel.: 728 053 852

7–8/13

• Lektorka s dlouholetou praxí nabízí indivi-

duální v˘uku jazykÛ: AJ, FJ, RJ. Tel. 222 988 421,

723 221 984. 7–8/16

Masáže, depilace, zeštíhlující zábaly.
Jitka Foučková Hloubětín

Tel.: 775 393 564

Ztratila se fena belgického ovãáka
malinois ·ena v okolí Kyjského rybníka dne 17. 6.
Nálezci odmûna. Tel. 731 217 435    7–8/17
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Je po‰mourn˘ vûtrn˘ den, místy dopadají

tûÏké de‰Èové kapky, av‰ak nûkter˘m chlapcÛm

a dívkám to zfiejmû nevadí. Po prostoru parko-

vi‰tû nákupního Centra âern˘ Most se prohá-

nûjí v kraÈasech a tílkách. Zaãátkem ãervna se

na tomto místû totiÏ konala STREETBALL-

-MANIA. Jedná se o sport, jenÏ by nezasvûce-

n˘ laik nazval ko‰íkovou. To by se ov‰em m˘lil.

Dvû tfiíãlenná druÏstva proti sobû nastoupí

na nevelkém hfii‰ti a útoãí pouze na jeden

spoleãn˘ ko‰. Hraje se 13 minut hrubého ãasu

a v pfiípadû nerozhodného v˘sledku se hází trest-

né hody.

SoutûÏilo se hned v nûkolika kategoriích:

mix(10–13), junior (14–17), Ïeny (14+) a muÏi

(18+), systémem dvou pavoukÛ. Celkem se vãas

zaregistrovalo 38 t˘mÛ a vítûzové jednotliv˘ch

kategorií mûli moÏnost si o den pozdûji zahrát

celorepublikové finále s vítûzi jin˘ch krajÛ

a samozfiejmû i o vûcné ceny. Obûma dny pro-

vázel energick˘ moderátor MC KAYAG a i pfies

nepfiízeÀ poãasí se hrál kvalitní streetball, tak-

Ïe se po celou dobu bylo na co dívat. V pfie-

stávkách jednotliv˘ch soubojÛ se diváci mohli

pobavit pohledem na vystoupení Powerisera

(muÏ s péry na nohou – viz foto na titulní stra-

nû), Breakdance, Beatbox, Cheerleaders, Street

art exhibici a samozfiejmû i pÛvabné maÏoret-

ky. Vítûzové praÏského kola: Street Kings, Ham

Stars, Economists, Vánoãkáfii, vítûzové celore-

publikového finále: Street Kings; Sex, drugs

and Pick and Roll; Vytfiískan˘ vokna, Xstream

Converse t˘m.

David Zelinka, foto: ves

âern˘ Most sportoval
34 • âERVENEC / SRPEN 2009

STREETBALL-MANIA
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Ve stejn˘ den jako street-

ball-mania byl 6. ãervna

na âerném Mostû zahájen

7. roãník závodÛ pro nesponzorované jezdce na skateboar-

dech – SKATE TOUR 2009. Dûji‰tûm této populární akce

byl opût mal˘ skatepark v Bryksovû ulici, kde si místní tee-

nagefii kaÏd˘ den zkou‰í, co dokáÏí zajet na sv˘ch prknech

s koleãky. Skateboardové závody se tu tradiãnû pofiádají pod

zá‰titou starosty, a to ve dvou vûkov˘ch kategoriích: do 14

let tentokrát závodilo jen 14 jezdcÛ, kdeÏto v kategorii nad

14 let pfiedvedlo své volné jízdy témûfi na padesát jezdcÛ.

Pofiadatelé i jezdci se museli vypofiádat s nepfiízní poãasí

v podobû obãasného de‰tíku, jenÏ v‰ak nic neubral na cel-

kovû pohodové atmosféfie, jeÏ panovala jak mezi soutûÏící-

mi, tak rozhodãími a pfiihlíÏejícím publikem. Letos bylo

vytvofieno skromnûj‰í zázemí neÏ loni – chybûl cateringov˘

stan, kter˘ nahradil men‰í pfiístfie‰ek s plachtou pro obãer-

stvení. Jak jsme se dozvûdûli od pofiadatele, jímÏ jsou Black

Bridge Bastards ve spolupráci s KVIZ Praha 14, jezdcÛ pfii

této soutûÏi ub˘vá. Jednak kvÛli stále vût‰í konkurenci jin˘ch

závodÛ, a také proto, Ïe nesponzorovan˘ch, ãistû amatér-

sk˘ch jezdcÛ je ménû neÏ b˘valo. Kdo na to má, tak se pro-

fesionalizuje nebo má sponzora i v tomto malém sportu. Pfies-

to se najde stále dost klukÛ, ktefií si chtûjí na zdej‰ím

skateparku jednou za rok zazávodit. A pokud se letos pro-

bojovali mezi finalisty, mohli si odnést jako cenu od spon-

zorÛ skate komplet a obleãení. Z âerného Mostu se SKATE

TOUR 2009 pfiesunul na dal‰í závody do Hradce Králové,

pak do Ústí nad Labem a závûreãné klání nesponzorovan˘ch

jezdcÛ probûhlo 27. 6. v Kolínû.                     text a foto: j‰

SKATE TOUR 2009
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Dûtsk˘ch dnÛ bylo letos v Praze 14 opût nûkolik, ale nepfiízeÀ poãa-

sí potrápila zrovna ten nejvût‰í z nich, jenÏ probûhl v sobotu 30. kvût-

na na hfii‰ti Slavoje Hloubûtín. Ani de‰Èové pfieháÀky v‰ak neodradily

rodiãe s dûtmi, ktefií jsou uÏ zvyklí sem chodit kaÏd˘ rok. Pofiadatelky

z pfiíspûvkové organizace KVIZ Praha 14 tentokrát napoãítaly rovn˘ch

333 dûtí (jako v oné fiíkance o stfiíbrn˘ch stfiíkaãkách…). Hitem vût‰i-

ny dûtsk˘ch dnÛ jsou soutûÏe, na Slavoji tomu nebylo jinak, spolupo-

fiadatel a hlavní sponzor Coca-Cola pfiipravil celkem patnáct zábavn˘ch

stanovi‰È (i dospûlci se aktivnû zapojovali do soutûÏení), po jejichÏ

absolvování dostala dûcka za svoji snahu malého ply‰áka. V progra-

mové nabídce bylo také divadélko a nemalou pozornost vzbuzoval ne-

únavn˘ klaun na chÛdách, jenÏ dûlal dûtem pro radost z nafouknut˘ch

balonkÛ rozmanité figurky. text a foto: j‰

Dětský den na Slavoji
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