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obrazové ohlédnutí
Jarní Ekoden
Tradiční jarní Ekoden, pořádaný o.s.
Občanská inspirace na Černém Mostě,
proběhl poslední dubnový den za krásné-
ho slunečného počasí. Deset zajímavých
stanovišť bylo tentokrát průřezem všemi
dosud pořádanými Ekodny a měly být
také výběrem toho nejlepšího a dětmi nej-
vyhledávanějšího. Důvod byl prostý: o.s.
Občanská inspirace na Černém Mostě
z ekonomických důvodů končí a s ní
i oblí bené Ekodny, takže tento byl posled-
ní. Derniéry se zúčastnily jako hosté Lesy
hl.m. Prahy, o.s. Devět životů (pomáhá
opuštěným kočkám v Praze) a sociální díl-
na Košára – výroba proutěného zboží. A co
se dětem nejvíc líbilo? Setí semínek do
malých květináčků, vyrábění proutěných
ozdobiček, vymýšlení domečků pro čme-
láky a vyrábění hraček pro kočičky. Také
o tom všem napsaly a nakreslily do posled-
ního vydání Eko Listů Prahy 14, které
vznikaly během celého dne na jednom ze
stanovišť. Občanská inspirace si za svou
práci pro děti i dospělé za 13 let své exi-
stence na Černém Mostě zaslouží od všech
velký dík.    text a foto:     ves
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Editorial

tiráž

Zdravím spoluobčany z našeho 14. obvodu. 
Je pravdou, že o zdravotnictví se běžný člověk začne intenzivněji
zajímat, rozhodne-li se tímto oborem živit nebo, a to je bohužel
častější, začne-li stonat. Ani naše moderní doba nás prokletí nemoci nezbavila. Naštěstí
je pryč doba šamanů, ranhojičů a ani s bolavým zubem již nemíříme ke kováři. Tisíciletý
rozvoj lékařství se základy v starověkých civilizacích nám spolu s dynamickým vývojem
v minulém století prodloužil život a v mnohém zmírnil i utrpení nemocných. Máte-li
problém s chorobou, již nečekáte doma na kočár s mužem v cylindru či buřince, klasic-
kým kufříkem a řetízkem od kapesních hodinek na vestě. Vy si kromě služeb svého prak-
tického lékaře můžete ve velmi akutních případech zavolat č.155 Zdravotnické záchran-
né služby hlavního města Prahy. 
Víte, že letos je této nejstarší „záchrance“ ve střední Evropě již 154 let? Ano je! Již
v roce 1857 se na doporučení barona Päumanna, tehdejšího ředitele c. k. Policie praž-
ské, přihlašuje 36 dobrovolníků nejrůznějších profesí a ustavuje společně „Pražský
dobrovolný sbor ochranný“. Cílem tohoto sboru bylo: „ochrániti, co jest ochrany hod-
no, zachrániti v každém druhu nebezpečí jak životy lidské, tak i majetek spoluobčanů
dobrovolně, neohroženě a nezištně“. Žádost byla na c.k. místodržitelství zaslána 27. lis -
topadu 1857 a souhlas byl vydáván již 8. prosince téhož roku. Rychlost úřadu rozhod-
ně hodna následování! 
V současnosti, je-li to nutné, dopraví vás žluté vozy záchranky do některé z blízkých
nemocnic, což je svět mně nejbližší. Můžete zamířit do vysočanské nemocnice, nyní
Clinicum a.s., kterou jsem poznal i já, jako mladičký řidič sanitky v roce 1975 nebo
přímo na nedaleký kopec nad Prahou, kde stojí velký špitál zvaný Bulovka, který je
nyní již 21 let mým druhým domovem. Když dne 12. května 1358 český král Karel
IV. nařídil zřídit v okruhu tří mil od Prahy vinice netušil, že tak přispěje k jménu
nemocnice, vzniklé o téměř šest století později. Pozdější majitel jedné z vinic byl i hra-
bě Bernard Bulle z Bullenau, který vybudoval svůj zámeček na kopci severně od Prahy,
od té doby známý jako Bulovka. 
Na slavnostní schůzi sboru obecních starších města Prahy o necelých 550 let později
bylo dne 18. 10. 1910 rozhodnuto postavit na jihovýchodním svahu Bulovky novou
nemocnici. Původní plány počítaly s několika pavilony, propojenými chodbami
a tunelem, a s celkovou kapacitou cca 360 lůžek. Dne 21. 6. 1931 byla Nemocnice
Bulovka slavnostně otevřena. Zúčastnila se celá řada významných hostů v čele s pri-
mátorem Prahy JUDr. Karlem Baxou. Všichni měli možnost obdivovat zdravotnické
zařízení ojedinělé na tu dobu nejen svým technickým, ale i personálním vybavením.
V letošním roce tedy tato „Popelka“ mezi fakultními nemocnicemi oslaví své 80. naro-
zeniny. Bohužel, šrámy věku jsou na ní vidět. Potřebuje nutně omlazovací kůru. Přesto
se svým personálem slouží dál a dobře.
Doufám, že vás malá procházka historií zdravotnictví v naší části Prahy příliš nenudila.
A to jsme pominuli 1. baby-box v ČR! Doufám, že nevznikne potřeba jednou budovat
senior-boxy. Tak hodně štěstí Pražané a nechť krom historie vás zdravotnictví co nej-
déle zajímat nemusí. Váš felčar

prim. MUDr. Jiří Koskuba, t.č. poslanec Parlamentu ČR
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krátce z radnice a MČ Praha 14

Na svém 12. a 13. jednání
dne 18. 4. a 2. 5. 2011 Rada
mimo jiné:
Schválila jednotlivými usneseními zaháje-
ní otevřeného řízení na stavební práce
k projektu „Základní škola Chvaletická –
Energetická úspora MČ Praha 14“, „Zá -
kladní škola Bří Venclíků – Energetická
úspora MČ Praha 14“ a „Základní škola
Gen. Janouška – Energetická úspora MČ
Praha 14“, a to uveřejněním oznámení
o zakázce dle platných ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.
V rámci příslušných usnesení dále schválila
zadávací dokumentaci k těmto veřejným
zakázkám a jmenovala komise pro otevírá-
ní obálek s nabídkami a komise pro posou-
zení a hodnocení nabídek.
Schválila udělování souhlasu ke staveb-
ním úpravám přímo obchodní společností
Správa majetku Praha 14, a. s. v pří padech
uvedených v ustanovení § 103 odst. 1
písm. e) stavebního zákona, kdy se nevy-
žaduje stavební povolení ani ohlášení pro
úpravy v bytech a nebytových prostorách
ve vlastnictví městské části Praha 14.
Souhlasila s přijetím daru na akci „Den
Země“ konané dne 27. 4. 2011 od ob -
chodní společnosti: Coca-Cola HBC Čes-
ká republika, s. r. o., Praha 9 k zajištění
pit ného režimu účastníků; Globus ČR,
k. s., hypermarket Černý Most, Chlumec-
ká 765/6, 198 19 Praha 9 k zajištění ob -
čerstvení a odměn účastníkům; IKEA
 Česká republika, s. r. o. se sídlem Skan -
dinávská 1/131, 155 00 Praha 5-Zličín,
pobočka Praha-Černý Most na přijetí pro-
pagačních předmětů.
Souhlasila s podáním žádosti MHMP
k rozšíření Městského kamerového stano-
viště dle návrhu komise bezpečnostní
a pro tidrogové.
Vzala na vědomí závěry posudku k doku-
mentaci o vlivech záměru „Optimalizace
železniční trati Lysá n. L. – Praha-Vysočany“
dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzo vá ní
vli vů na životní prostředí a o změně někte-
rých souvisejících zákonů, v platném znění a
požaduje: 1. zahrnout do dalších stupňů
projektové dokumentace požadavky uplat-
něné městskou částí Praha 14 dne 24. 9.
2010 – usn. č. 483/RMČ/2010. 2. splnění
podmínek navrženého souhlasného stano-

viska k záměru – ve fázi přípravy, výstavby
a provozu.
Zrušila metodický pokyn k vymáhání
pohledávek ze dne 22. 1. 2007 a usnese-
ním č. 253/RMČ/2011 
schválila nový metodický pokyn k vymá-
hání pohledávek tj. nájemného a úhrad za
plnění spojená s užíváním bytů a nebyto-
vých prostor.
Vzala na vědomí vyhodnocení plnění plánu
zlepšování na rok 2010 a
schválila: Plán zlepšování na rok 2011
a Komunitní plán Zdravé MČ Praha 14
pro rok 2011. 
Schválila podání žádosti o poskytnutí gran-
tu z revolvingového fondu Ministerstva
životního prostředí na podporu udržitelné-
ho rozvoje „Farmářské trhy na Praze 14“
a finanční spoluúčast z rozpočtu městské
části Praha 14 v min. výši 10,8 % z celko-
vých uznatelných nákladů projektu.

Z Hloubětína

Souhlasila se zahájením veřejné zakázky
malého rozsahu na realizaci akce „MŠ
Zelenečská č. p. 500, Praha 9, k. ú. Hlou-
bětín – rekonstrukce ZTI“ a jmenovala
hodnotící komisi.
Projednala žádost odboru evidence, správy
a využití majetku MHMP o stanovisko
k prodeji pozemku parc. č. 254/6, k. ú.
Hloubětín a neměla námitek prodeji
pozemku parc.č. 254/6, k.ú. Hloubětín,
společnosti NARIMEX PRAHA, s. r. o.
Souhlasila s navýšením kapacity o čtyři
děti v Mateřské škole, Praha 9-Hloubětín,
Zelenečská 500 v detašovaném pracovišti
objektu Sadská 530, Praha 9-Hloubětín
od 1. 9. 2011.

Z Kyjí a Hostavic

Souhlasila se zveřejněním adresného zá -
měru a následným uzavřením nájemní
smlouvy na pronájem části pozemku parc.
č. 2676 v k. ú. Kyje o výměře cca 51 m2

mezi městskou částí Praha 14 a panem
Michalem Starostou, majitelem autoservi-
su MOS, za účelem zřízení odstavné –
manipulační plochy pro autoservis MOS,
Broumarská 19, Praha 9
Nesouhlasila s prodloužením provozní do -
by venkovního občerstvení na části vstupní
terasy v období květen až srpen 2011 pro
nájemce nebytových prostor v objektu
č. p. 47 ulice Šimanovská, Praha 9.
Seznámila se s hlavními údaji záměru „Pro-
poj DN 800 do pásma VDJ Kozinec, Pra-
ha 9“ na pozemcích parc. č. 2668/1,/4,/18,
2821 a dalších v k. ú. Kyje a Štěrboholy
podle dokumentace k územnímu řízení
(DÚR), neměla vůči němu námitek a nao-
pak doporučila urychlit přípravu k realizaci
této důležité vodohospodářské stavby.
Vzala na vědomí oznámení podle ust. § 6
zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů
na životní prostředí a o změně některých
souvisejících zákonů v platném znění (dále
jen zákon) k záměru „Stavební úpravy pro
dodatečné povolení ČS PHM v areálu fir-
my Freko, parc. č. 2671/26, k. ú. Kyje
a parc. č. 686/5, k. ú. Malešice“, souhlasila
s další přípravou předmětného záměru bez
požadavku na zpracování dokumentace
podle přílohy č. 4 zákona a požaduje dodr-
žet opatření k prevenci, vyloučení, snížení,
popřípadě kompenzaci nepříz nivých vlivů
podle kapitoly D.4. oznámení.
Vzala na vědomí zprávu z jednání hodnotí-
cí komise o VZMR na realizaci akce
„odstranění staveb řadových garáží v ulici
Za Rokytkou“ (na pozemcích parc. č.
2626/4, parc. č. 2626/6, parc. č. 2626/11
až 22, parc. č. 2626/24 až 26, parc. č.
2626/46 až 48, parc. č. 2626/50, parc.
č. 2626/52, parc. č. 2626/56 až 64) a
rozhodla o uzavření smlouvy o dílo
k VZMR na realizaci akce „odstranění sta-
veb řadových garáží v ulici Za Rokytkou“
(na pozemcích parc. č. 2626/4, parc. č.
2626/6, parc. č. 2626/11 až 22, parc. č.
2626/24 až 26, parc. č. 2626/46 až 48, parc.

Informace z jednání
Rady MČ Praha 14
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Pietní akt k ukončení 
II. světové války v Evropě
Za přítomnosti starosty MČ Praha 14
pana Bc. Radka Vondry, místostarosty

Prahy 9 pana Mgr. Adama Vážanského,
předsedy obvodního výboru ČSBS plk.v.v.
Ing. Jána Fačka a dalších žijících pamět-
níků bojů z II. světové války byly položeny
věnce k památníku druhého odboje na
Novém náměstí v Hloubětíně. Tímto
aktem jsme si všichni připomněli drama -
tické květnové dny, které před 66 lety ved-
ly k ukončení II. světové války v Evropě. 
Pan starosta ve svém projevu připomněl, že
nesmíme zapomínat na tuto dobu, že je
třeba neustále poukazovat na příčiny kon-
fliktu a na všechny strašlivé následky, které
II. světová válka světu přinesla. Položením
věnců k památníku jsme uctili památku
těch, jež povstali proti okupantům se zbra-
ní v ruce, ale vítězství se již nedožili. KVA

5

č. 2626/50, parc. č. 2626/52, parc. č. 2626/
/56 až 64) s firmou Josef Brabec – AMIGO
(IČ: 49906887), místo podnikání Dvořá-
kova 1343, 440 01, Louny, která se svou
nejnižší cenou umístila na prvním místě.

Z Černého Mostu

Souhlasila s rozšířením účelu nájmu o do -
plňkový prodej potravin v nebytových
prostorách v objektu č. p. 770 ul. Kučero-
va, Praha 9.
Schválila návrh plánu oprav bytového fon-
du ve správě MČ na rok 2011 takto:
oprava okapového chodníku 
Kardašovská 753–756 2 500 000

oprava okapového chodníku 
Kardašovská 773–776 2 400 000
oprava zábradlí balkonů, dlažba, 
Rochovská 768–772 2 600 000
instalace měřičů tepla 
Kardašovská 773–776 450 000
malování spol. prostor 
Rochovská 1133–1135 1 500 000
oprava balkonů ČM II 3 250 000
oprava PVC spol. prostory 
Kardašovská 753 1 500 000
oprava balkonů ČM II 2 600 000
oprava portálů 
Ronešova 1133-1135 600 000
celkem velké opravy: 17 400 000
Investice:
rekonstrukce výtahů 
Ronešova 1133–1135 2 700 000
rekonstrukce výtahů 
Kardašovská 755, 756 1 900 000
rekonstrukce střech 
Kardašovská 773–774 3 000 000
Celkem investice: 7 600 000

Dub pro ZŠ Generála
Janouška
Vedení radnice městské části se rozhodlo
rozšířit oslavy Dne Země, pořádané v rám-
ci místní Agendy 21, vlastním příspěvkem.
Inspirací nám byla ZŠ Generála Janouška,
kde již tradičně žáci prvních tříd společně

s patrony z devátých ročníků vysazují svůj
strom. Nápad nás natolik oslovil, že jsme
se rozhodli tuto tradici rozšířit a v letošním

roce jsme zajistili výsadbu dubu, který byl
symbolicky věnován právě ZŠ Generála
Janouška. Přiložili jsme ruku k dílu a spo-
lečně s žáky a jejich patrony jsme dub zasa-
dili. Dobrá věc se podařila a již nyní se těší-
me na příští rok.  Ilona Picková 

Zemřela Trudie Bryksová
Dne 28. dubna 2011 zemřela ve Was-
hingtonu ve věku 91 let Trudie Brykso-
vá, vdova po letci Josefu Bryksovi, po
kterém je pojmenována jedna z nej -
delších ulic na Černém Mostě. Paní
Bryksová v posledních letech několikrát
navštívila naši městskou část, o čemž
jsme v Listech Prahy 14 pravidelně in -
formovali, stejně jako o po hnutém ži -
votním příběhu manželů Bryksových.
Podle svého přání byla Trudie Bryksová
zpopelněna a urna s jejím popelem bu -
de uložena do rodinného hrobu v Bo -
huňovicích u Olo mouce, vedle manžela
Josefa (1916–1957) a jejich dcery Soni
(1946–2000).

POZVÁNKA
Chcete zlepšit možnosti trávení volného času

v Hostavicích?

Přijďte diskutovat s představiteli MČ Praha 14 na veřejné setkání, 

které se uskuteční ve čtvrtek 16. června od 18 hodin
v objektu VŠTVS Palestra, čp. 9 ul. Pilská.

Součástí veřejného setkání bude i diskuse  
o možném využití zámeckého parku „Pilská“ pro veřejnost 

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti 
a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořeného v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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co se děje

6

4. 6. (sobota) DĚTSKÝ DEN – ve spolupráci se společností Coca-Cola pořádáme od 10 do
14 hod. oslavu Dětského dne na fotbalovém hřišti TJ Slavoj Hloubětín. Více na str. 7.

5. 6. (neděle) ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA – Divadlo matky Vackové – Klasická pohádka
o Šípkové Růžence, králi, královně a dobrých sudičkách až na tu jednu uraženou a nepřející, ale
vše nakonec dobře dopadne. Hrají půl metru velké loutky, přes metr sedmdesát vysocí herci a to
vše v kulisách opravdového hradu! Od 15 hod. Kč 40,–/50,– rodinné 140,–

6. 6. (pondělí) KONCERT V KOSTELE SV. BARTOLOMĚJE – v kostele sv.
Bartoloměje v Kyjích se bude konat koncert duchovní hudby. Vystoupí Christina Kluge – soprán,
Vojtěch Novák – varhany, Václav Vomáčka – průvodní slovo. Na programu budou skladby
J. S. Bacha, F. X. Brixiho, A. Dvořáka a dalších. Začátek koncertu je v 18.30 hod., vstupné dobro-
volné. 

9. 6. (čtvrtek) ABSOLVENTSKÝ PLES žáků 9. ročníků ZŠ Bří. Venclíků – pod vedením
zástupkyně ředitele Mgr. Kláry Machové. Vystoupení Slavíků, tombola. Od 18 hod., Kč 150,–

10. 6. (pátek) MEXICKÝ VEČER + kapela Los Chilakillerz (MEX.) – večer vyvrcholí
koncertem mexické kapely Los Chilakillerz (funky, soul, hip-hop, ska, reggae). Nebude chybět
doprovodný program jako průvodce mexickým kulturním bohatstvím. Od 16 hodin. Kč 90,–/45,–

14. 6. (úterý) PRODEJNÍ AKCE – textil, obuv, spotřební zboží, aj. od 8 do 19 hod.

15. 6. (středa) AKADEMIE ZŠ ŠIMANOVSKÁ – tradiční přehlídka žáků II. stupně
ZŠ Šimanovská – divadlo, zpěv, recitace, apod. od 17 hod.

16. 6. (čtvrtek) LIDÉ Z LESA A MUŽ Z MĚSTA – přírodovědně /cestovatelská před-
náška – Martin Mikeš o Kamerunu. Proč se zemi s bohatou kulturou, pestrým etnickým složením,
různorodými přírodními podmínkami přezdívá Afrika v malém? Jak Kamerunci komunikují? Zpěv,
tanec a tradiční oděvy? Je tropický deštný les ohrožen? Co je horský mlžný les, fragmentace
a endemismus, bushmeat?

20.–21. 6. (po + út) KONCERT ABSOLVENTŮ ZUŠ RATIBOŘICKÁ Horní
Počernice – začátek  v 18 hodin.

22. 6. (středa) AKADEMIE ZŠ ŠIMANOVSKÁ – tradiční přehlídka žáků I. stupně
ZŠ Šimanovská – divadlo, zpěv, recitace, apod. od 17 hod.

22. 6. (středa) JÁ A MŮJ OBVOD – letošní 17. ročník výtvarné soutěže měl téma
„Nejkrásnější prázdniny“. Soutěže se zúčastnily děti ze ZŠ Bří Venclíků, ZŠ Vybíralova, ZŠ Gen-
erála Janouška, ZŠ Chvaletická, ZŠ Hloubětínská, ZŠ Šimanovská, ZŠ Tolerance Mochovská,
Gymnázia ARCUS a výtvarného ateliéru ARS-PUERIS z Jahodnice. Výstava těchto prací bude
otevřena ve středu 22.6. od 14 do 18 hod., v pátek 24. 6. od 9 do 12 hod. a v pondělí 27. 6. od
9 do 12 hod a od 14 do 18 hod. v Galerii 14, nám. Plk Vlčka 686, Černý Most.

23. 6. (čtvrtek) AKADEMIE DĚTSKÉ STUDIO POHÁDKA – děti z dětského
studia předvedou, co si všechno za uplynulý rok pro rodiče připravily. Od 15 hodin.

24. 6. (pátek) DISKOTÉKA PRO DĚTI – hraje DJ Mirek. Těšíme se na léto! Končí
rok ve školách i ve školkách, začínají prázdniny, dovolené a spousta zábavy. Vyřádit se mohou nejen
děti, ale i dospělí. Taneční převleky a módní kreace vítáme – nejhezčí budou odměněny dárkem.
15–17 hod. Kč 30,–/40,– rodinné 110,–

Každou středu: KLUB SENIORŮ
Dále pořádáme jazykové kurzy, PC kurzy

Předprodej: každé pracovní úterý od 14 do 18 hod. v kulturním domě Kyje
Rezervace vstupenek: e-mail: info@kvizpraha14.cz, tel. 266 712 465, 281 863 361
Více informací: www.kvizpraha14.cz
Pokud není uvedeno jinak, konají se akce v kulturním domě Kyje.

Kalendárium akcí na červen 
(pořadatelé: KVIZ Praha 14 a radnice MČ)
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Sousedská s tradicí
Naši dolnopočerničtí sousedé mají už od roku 2006 pěknou jarní
tradici – tzv. „Sousedskou“. Hlavním dějištěm je nádvoří místní
radnice, kde se opéká maso, sousedé přinášejí ostatním ochutnáv-
ky svých specialit, vyhrává tady hud -
ba a večer se tancuje. Tento Svá tek
sousedů, který k nám před časem
pronikl z EU, se těší stále větší obli-
bě nejen v Dolních Počernicích, ale
i v ostatních částech Prahy a dalších
městech. Možná se časem začnou
sousedé scházet i v Praze 14. Těm
z Dolních Počernic se zatím posled-
ní setkání – 24. května opět moc
vydařilo.    ves, foto: archiv redakce

Čtvrtek 2. června ve 21 hodin – Francis
Veber BLBEC K VEČEŘI
Hraje: TMA divadlo / Terezín
Pátek 3. června ve 21 hodin – Laurent
Ruquier UDĚLÁTE MI TO ZNOVA?
Hraje: DS Scéna / Libochovice
Sobota 4. června v 17 hodin – Antonis
Arabadzis ČERTŮV ŠVAGR
Hraje: DS Rachtámiblatník / Praha
Sobota 4. června ve 21 hodin – Zdeněk
Kozák ORFEUS NEJENOM V POD-
SVĚTÍ
Hraje: DS Jiřího Voskovce / Sázava
Neděle 5. června v 17 hodin – Zdeněk
Kozák ČESKÝ HONZA
Hraje: DS Ucho / Uhříněves
Neděle 5. června ve 21 hodin – Zdeněk
Podskalský LIGA PROTI NEVĚŘE
Hraje: DS Máj / Praha
Premiéra v pátek 10. června ve 21 hodin
Reprízy: sobota 11. června v 17 a ve 21
hodin, neděle 12. června v 17 hodin
Nikolaj Nosov NEZNÁLKOVY PŘÍHO-
DY
Premiéra v pátek 17. června ve 21 hodin
Reprízy: sobota 18. června v 17 a ve 21 ho -

din, neděle 19. červ na
v 17 hodin
James Matthew Bar-
rie PETR PAN
Premiéra ve čtvrtek 23. června ve 21 ho din
Reprízy v pátek 24. června, v sobotu 25.
červ na a v neděli 26. června vždy ve 21 ho -
din
Karel Šimon Macháček ŽENICHOVÉ

Divadlo v přírodě najdete na adrese:
zahrada ZŠ Svépravice, Spojenců 1408,
Praha 20-Horní Počernice. 
Dopravní spojení: do Divadla v přírodě
dojedete z konečné metra B Černý Most
autobusy 
261 do stanice Krahulčí (1 minutu od di -
vadla)
223 a 296 do stanice Vysokovská (cca 5
minut od divadla)
Pořadatel festivalu: Kulturní centrum
Horní Počernice, příspěvková organizace,
Votuzská 379/11, 193 00 Praha 20-Horní
Počernice, tel. 281920326, 
www.divadlopocernice.cz, 
e-mail: divadlo@pocernice.cz

Dětský den
v Hloubětíně
Přijďte v sobotu 4. června na fotbalo-
vé hřiště TJ Slavoj Hloubětín, Hlou-
bětínská 88. Městská část Praha 14
tady od 10 do 14 hodin pořádá ve
spolupráci se společností Coca-Cola
tradiční oslavu Dětského dne. Na
krytém podiu budou pro děti připra-
veny pohádky a zábavný program
a na hřišti spousta soutěží a atrakcí.
Budou zde i stánky s občerstvením.
Vstup zdarma.

Mexiko v Kyjích

V pátek 10. června můžete v kulturním domě v Kyjích od 16 do
19 hodin nejenom ochutnat, ale i zakoupit tradiční speciality
mexické kuchyně, které bude prezentovat specializovaná firma
Mexicali hot shops, založená s jediným cílem – přinést na český
trh opravdovou mexickou chuť. Firma současně zastupuje ve
východní Evropě několik firem z Mexika, které představují špičku
v oboru mexických potravin.
Od 20 hodin potom bude následovat koncert skupiny Los Chi-
lakillerz. Toto seskupení 6 mexických hudebníků bude hrát něko-
lik různorodých žánrů (funky, hip-hop, reggae, latin, jazz) v emo-
cionálním naturelu. Doprovodným programem bude výstava
fotografií, která návštěvníkům přiblíží tuto exotickou lokalitu
a prezentace cestovní kanceláře, specializované na zájezdy do
Mexika. O akci bylo informováno i kulturní oddělení velvyslane-
ctví Spojených států mexických. 
Další informace získáte na webových stránkách KVIZ Praha 14
(www.kvizpraha14.cz), anebo telefonicky na 281 863 361.  ■

DIVADLO V PŘÍRODĚ HORNÍ POČERNICE
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áchranná služba Praha, dobrý den,“
pronese profesionálním tó nem do
telefonu jedna z pěti sester, které

dnes „kroutí svou denní šichtu“ na dispe-
činku pražské zá chranky, skrytém v útro-
bách budovy v Ko runní ulici na Vinohra-
dech. Sérií přesně cílených otázek rychle
zjistí, co se děje a prostřednictvím počíta-
čového systému zadává výzvu pro nejbližší
volnou posádku. O pár kilometrů dál
vzdušnou čarou na východ, zapípá lékaři
MUDr.Jiřímu Franzovi, který dnes slouží
na stanovišti záchranky na Černém Mostě,

pa ger. Znamená to, že krátká poklidná
idylka skončila a je čas vyrazit do akce. Za
chvíli už zpoza rohu „Parníku“, kde má
sídlo i stanoviště záchranné služby (viz
foto), vyjíždí pod blikajícími majáky sanit-
ka. Uvnitř sedí lékař Jiří Franz, za volan-
tem pak jeho parťák, záchranář Radek
Šmat. Někdo v Praze potřebuje jejich
pomoc. Houkající sanitka se prodírá ruš-
ným ranním provozem do Hloubětína,
kam ji navedl vzkaz z dispečinku. Řidiči
většinou uhýbají, najdou se ale i tací, které
žádné „auto pod majáky“ nerozhází, ani
když je to sanitka záchranné služby. Při-
tom až jednou budou sami potřebovat
pomoc, taky by si přáli, aby u nich sanitka
byla co nejdříve. „Někdy je to nevědomky,
když si hned neuvědomí, co se děje. Horší
je, když vidíte, že vám to ten člověk dělá
naschvál,“ říká Radek Šmat, který se zku-
šeně proplétá mezi auty. Řízení má „v pa -
ži“, aby ne, u záchranky už jezdí dlouhých
patnáct let a každý rok najezdí v práci
kolem 25 tisíc kilometrů. Jeho úkolem ale
není jen bezpečně a rychle prokličkovat
s lékařem v autě Prahou až na místo zása-
hu. Zároveň je také vystudovaným a za ta
léta i zkušeným zdravotnickým záchraná-

řem. Až do razí na místo, bude tak lékaři
cenným partnerem i při samotném zachra-
ňování.

Akční film jen občas
Zhruba po tři čtvrtě hodině je posádka
rychlé lékařské služby zpátky na místě.
„Nebylo to nic vážného,“ říká Jiří Franz.
Staršímu pánovi, který už má dlouhodobé
zdravotní problémy, se přitížilo, začalo se
mu špatně dýchat. Podobně ani další dva
výjezdy, které dnes ještě Jiří Franz a jeho

kolega Radek Šmat zažijí, nebudou ničím
dramatické. Nic, co by naplňovalo obecné
představy o záchranářích coby akčních
hrdinech, kteří při své práci zachraňují
životy v situacích, kdy tečou litry krve,
jako třeba při těžkých nehodách. Ne že by
to nebyla pravda, nicméně většina zásahů
je mnohem „obyčejnějších“. Typickým
pacientem záchranky je člověk přes šedesát
let se srdeční vadou, u kterého došlo k ná -
hlému zhoršení stavu, nebo cévní mozkové
příhody. „Podstatná a de facto většinová
část výjezdů je na zcela prozaická one -
mocnění,“ potvrzuje Jiří Franz. „Někteří
bu doucí záchranáři se těší a touží po „vel-
kých“ výjezdech, bouračkách, resuscita-
cích… někdy jsou pak zklamáni,“ dodává.

Bloudění nemocničním
labyrintem
Největší stres tak někdy může být dostat
pacienta co nejrychleji do nejvhodnějšího
zdravotnického zařízení. Ačkoli je už dnes
situace lepší, než jak to ukazuje kultovní
seriál o pražské záchrance Sanitka, určité
komplikace v návaznosti neodkladné ne -
mocniční péče na přednemocniční neod-

kladnou péči stále přetrvávají. Tou hlavní
je skutečnost, že jen málokterá nemocnice
má oddělení tzv. urgentního příjmu neboli
emergency, kde by posádky zdravotnické
záchranné služby byly odbavovány před-
nostně a personál tu byl připraven na hlad-
ký příjem urgentních pacientů. „Nyní vše
komplikují požadavky na tzv. spádovost –
rajonizaci dle místa bydliště nebo chronic-
ké péče nebo přání pacientů, což je ne -
reálné i ve světě nevídané,“ komentuje
situaci ředitel pražské záchranné služby
MUDr. Zdeněk Schwarz. „Všude platí, že
záchranná služba předává pacienty do nej-
bližšího lůžkového zdravotnického zaříze-
ní, které je schopno zajistit definitivní péči,

tzn. v Praze všechny fakultní nemocnice,“
ještě dodává. Pro oblast Prahy 9 jsou tako-
vými zařízeními FN Bulovka a Fakultní
nemocnice Královské Vinohrady. Patří
sem ale i vysočanská nemocnice s polikli-
nikou  Clinicum, jejíž šíře záběru, co se
zdravotnické péče týče, je v porovnání
s fakultními ne mocnicemi značně omeze-
ná. „V akutních a nejzávažnějších přípa-
dech je Praha spe cifická, protože zde tako-
véto pacienty transportujeme i přes celou
Prahu podle možnosti cílového pracoviště
takového pacienta přijmout. Nejhorší situ-
ace je u dětí, které převážně končí až ve FN
Motol nebo ve Fakultní Thomayerově
nemocnici,“ podotýká ředitel pražské
záchranky.
Kromě těchto „systémových komplikací“
také sem tam ještě záchranáři narazí na
„lidský faktor“. Mezi lékaři v nemocnicích
se stále najdou tací, co na své kolegy ze
záchranky koukají skrz prsty a považují je
za cosi méněcenného – jako by jen oni dě -
lali tu opravdovou medicínu. Občas tak
záchranáři naráží na neochotu poskytnout
péči a různé výmluvy, proč to nejde. „Ta -
kové věci se občas dějí – normálně myslící
zdravotník to ale nedělá,“ říká lékař Jiří

8

zaostřeno na téma

„Z
Doktořina v první linii
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Franz. On sám prý, až na občasné výjim-
ky, problémy při předávání nemocných
nemá. „Možná proto, že mám bo haté
nemocniční zkušenosti z minula a dokážu
si asi s případnými nekalými tendencemi
ze strany lůžkových lékařů poradit ku pro-
spěchu především těch nemocných či
poraněných, které přivážíme,“ dodává.

Když si sanitky dají rande
Lékař Jiří Franz a jeho kolega Radek Šmat
ale nejsou jediní, kdo při dnešní službě
zajišťuje fungování stanoviště na Černém
Mostě. Spolu tvoří posádku RLP – rychlé
lékařské pomoci. Ta jezdí „malou sanit-
kou“ – osobním autem se zdravotnickou
zástavbou, které se snáze proplete ucpaný-
mi městskými ulicemi, než velká sanita.
Posádka RLP je vždy jen jedna, kromě ní
tu ale vždy slouží několik posádek RZP –
rychlé záchranné pomoci. Posádky RZP
tvoří pouze záchranáři bez lékaře a jezdí
„velkými sanitkami“, kterými je možné
převážet pacienty neschopné pohybu a kde
je plné vybavení k ošetření širokého spekt-
ra všech běžných zdravotních příhod a úra-
zů – od těžkého poranění přes náhlé srdeč-
ní zástavy až například k překot nému
porodu. Pražská záchranka totiž v ro ce
1987 zavedla a postupem času vypilovala
k dokonalosti tzv. systém rendez-vous. Při

něm nezasahuje lékař u všech případů, to
by bylo při množství výjezdů nereálné
a v mnoha případech i zcela zbytečné plý-
tvání lidskými i finančními zdroji. Samo-
zřejmě u závažnějších případů musí být
lékař vždy. Když už je na místě, je další
postup na jeho úvaze. Jde o potkávací
systém, kdy lékař ošetří pacienta, stabilizu-
je ho a zváží, zda ho může svěřit do péče
záchranářům a nechat transport do zdra-
votnického zařízení pouze na nich nebo
zda je nutné, aby ho doprovodil až do
nemocnice, protože jeho stav je nadále váž-
ný. Díky systému rendez-vous zvládne
pražská záchranka „obsloužit“ jeden a půl

milionové město každý den sedmi lékaři,
cca 30 posádkami RZP (počet se mění
v závislosti na charakteru dne a denním
nebo nočním režimu) a jednou posádkou
letecké zdravotnické záchranné služby.
Navíc s dojezdovými časy výrazně rychlej-
šími, než je vyhláškou stanovených patnáct
minut od přijetí výzvy.
„Nejčastěji vyjíždíme ke starým chronicky
nemocným lidem s kardiálními obtížemi,“
podotýká ředitel pražské záchranky Zde-
něk Schwarz. I když se „nic neděje“, musí
být na stanovišti všichni neustále připrave-
ni kdykoli vyrazit.  ■

text a foto: PET

Centrála záchranné služby na Černém Mostě
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Mateřské centrum
Klubíčko YMCA Praha
Vlčkova 1067 – přízemí
http://klubicko.bloguje.cz
Mgr. Lucie Pernicová 777 596 163, 
e-mail: klubicko.ymca@seznam.cz

Novinky v programech:
Možnost objednat se na KLASICKOU
OLEJOVOU MASÁŽ – J. Purkyt, tel.
777 006 942. Cvičení pro dospělé Aby záda
nebolela NEBUDE v červnu probíhat.
Zápis do programů (Šikulka, kroužky) na
nový školní rok je možný během měsíců
června a září.
Odborné programy:
8. 6. Sociálně stimulační skupina pro děti
s rodiči Hrátky s ptákem Zlobivákem od
10.15 hod.
15. 6. Seminář pro rodiče Jak rozvíjet
myšlení dítěte (učíme se hrou) od 10.15
Poradenství plánovaného a zodpovědné-
ho rodičovství (i partnerských kompeten-
cí) navazuje na stimulační skupinu a semi-
nář. Nutno objednat: Marie Nováková
775 204 208 
Jednorázové akce: 
MALOVANÝ HRNEČEK (barvy a fólie
na porcelán) – rodinná tvůrčí dílna – pon-
dělí 6. 6. 16–18 hod. Vstup 50 Kč za rodi-
nu + materiál za 1 hrneček 35 Kč.
CESTA POHÁDKOVÝM LESEM –
středa 1. 6. mezi 10. a 12. hod. Akce se
bude konat v Lesoparku Hloubětín. Trasa
bude značena fáborky od stanice autobusu
sídliště Lehovec. Vstupné dobrovolné.
Herna není otevřena! V případě deště se
akce přesune do Klubíčka.
TÁBORÁK HEREN U BŘÍZY – středa
22. 6. – pohádka, soutěže, hry, písničky
u ohýnku. Sraz v 9.30 u mostu u autobu-
sové zastávky Generála Janouška, pro opo-
zdilce bude cesta na místo značena fábor-
ky. S sebou vuřty, hudební nástroje
a dobrou náladu. Vstupné dobrovolné.
Herna není tento den otevřena!
Podrobné informace o programech na
webových stránkách MC Klubíčko. 

DDM na Černém Mostě
Generála Janouška 1060,
tel. fax.: 286 889 428
info-cm@ddmpraha9.cz
www.ddmpraha9.cz

Poklad Terryho Morgana – 10.–11. 6.
Věk: 7–15 let, Cena: 100 Kč. Kapitán svo-

lává posádku, nastal čas vyplout za pokla-
dem. Jediná noc v roce, kdy se odkrývá
tajemství dávno zapomenutého pokladu
obávaného piráta Terryho Morgana.
Indiánské léto – Klub Most – 16. 6. Věk:
6–15 let, zdarma. Klubové indiánské léto
bude, jak už sám název napovídá, ve zna -
me ní Indiánů. Venku si zahrajeme starodá-
vnou indiánskou hru, v klubu si vyro bíme
a nabarvíme klubácký totem a náramky
z korálků.
Jdeme do finále – 17. 6. Věk: od 4 let,
zdarma. Ohlédněte se spolu s námi, co se
děti v kroužcích za uplynulý rok naučily.
Můžete se těšit na taneční i hudební
vystoupení a hostující kapelu. Doprovod-
ný program: hry, soutěže, balónková dílna,
kde si vyrobíte jednoduché zvířátko, tram-
polína, vystoupení klauna, malování na
obličej.
Letní tábor: Ve znamení zvěrokruhu –
16.–30. 7. Věk: 9–15 let. Cena: 4 400 Kč
(v případě získání grantu MHMP bude
cena 3800 Kč). Hlavní náplní tábora je
celotáborová etapová hra Ve znamení zvě-
rokruhu. Středisko je velmi dobře vybave-
no pro sportovní aktivity, je situováno
mimo vesnici a je obklopeno lesy. Za pěk-
ného počasí je možné koupání ve Skalici.
Příměstský tábor: S angličtinou nejdál
dojdeš – 16.–30. 7. Věk: 10–15 let, cena:
750 Kč/týden, 150 Kč/den. Hravá forma
výuky AJ pomocí projektů, rozhovorů
a her. Nebudou chybět doplňkové činnos-
ti z řady sportovních a výtvarných aktivit
ani celodenní výlet. Ze čtvrtka na pátek
možnost přespání v DDM s bohatým pro-
gramem.
Příměstský tábor: Buď aktivní, sportuj!
8.–12. 8. Věk: 12–15 let, cena: 100 Kč za
den. Budeme poznávat klidná a přírodě
blízká místa v Praze, ale také vyjedeme za
město. Při tom všem budeme soutěžit,
závodit a hrát nejen v týmech, ale i sami za
sebe, a to jak na lanech, na vodě, v lese, tak
i na hřišti.

  

Vybíralova 969, Praha 14-Černý Most

www.jahodaweb.cz

Nízkoprahový klub Jahoda pondělí, úterý
a čtvrtek 15–19 
Nízkoprahový klub Džagoda pondělí,
úterý a čtvrtek 15–20 

Terénní práce: kontaktní pracovníky Karo-
línu a Martina potkáte na Černém Mostě
v pondělí a ve středu 15–20 hod., na Le -
hovci a v Hloubětíně ve čtvrtek 15–20 hod.
Rodinné centrum Jahůdka: Školička pro
děti od 1 roku do 6 let pondělí, úterý
a čtvrtek 8–12. Školné: 250 Kč za dopo-
ledne pro jedno dítě, 350 Kč sourozenecká
sleva. Možnost nákupu zvýhodněných
permanentek. Informace a rezervace: Kate-
řina Cibulcová, tel. 721 601 333.
Klub – herna s programem pátek a středa
9–11, úterý 15–17, vstupné 40 Kč. 
Den dětí v Jahůdce – malování, závody,
hry, divadélko…, středa 1. 6. od 15 hod.
S Jahůdkou do knihovny, středa 8. 6.: 9–
10.30 hod. 
Tvořivá dílna pro rodiče s Bubble creativ
středa 8. 6.: 18.30–19.30 hod. 
Výlet do Botanicus na Jahodové hody,
sobota 11. 6., 
Tvořivá dílnička v Jahůdce-akvárium,
středa 15. 6.: 9.30–11 hod. 
Beseda-látkové pleny a základní úvazy na
nošení dětí v šátku, středa 15. 6.: 17–18
hod. 
Zahradní slavnost, čtvrtek 16. 6. od 13
hod. 
Kino a tvořivá dílnička v Jahůdce, středa
22. 6.: 9.30–11 hod. 
S pejsky o pejscích – kynologická přednáš-
ka pro děti a rodiče, pátek 24. 6.: 10–11
hod. (40,-) 
Pyžámková noc – pátek 24.– sobota 25. 6.
18–10 hod. Vždy poslední pátek v měsíci
nabízíme hlídání dětí od 1 roku přes noc!
Cena za jedno dítě je 400 Kč, za dva sou-
rozence 600 Kč. Rezervace u Kateřiny
Cibulcové, tel. 721 601 333 nejpozději do
středy 22. 6. 
Rozloučení se školním rokem, program
s Ritou, čtvrtek 30. 6. 
Informace o aktuálním dění v JAHODĚ
najdete na našich stránkách www.jahoda-
web.cz.

Občanská inspirace 
Kučerova 14, Černý Most, 
tel. 281 918 473, 
774 707 744, 776 046 112
www.obcanskainspirace.cz,
e-mail: 
info@obcanskainspirace.cz

Potřebujete připravit své předškoláky na
pobyt ve školce? Pro děti od 2,5 let nabízí-
me celodopolední Školičku v pondělí
a čtvrtek 8–12 hod. (dle zájmu i jiné dopo-
ledne). Program her rozvíjejících řeč,
dovednosti a obratnost dětí, nácvik na
kolektiv.  Cena za dopoledne je 190 Kč,
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Programy na červen
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bohatý program a vycházky ven dle počasí.
Maminky si mohou zatím vyřídit potřebné
záležitosti a nákupy v klidu. V květnu plá-
nujeme vycházky do přírody v okolí Čer-
ného Mostu. 
Pro školní děti, které rodiče nechtějí
nechat se toulat po ulicích nabízíme stře-
deční Klub Inspirace – hry, vycházky,
poznávání zajímavých míst na našem síd-
lišti. Jen 50 Kč jeden program. 
Logopedická cvičení jsou určena dětem od
tří let, které se potřebují pod vedením
logopedky „rozmluvit“ či naučit správné
výslovnosti. Individuální práce s dítětem,
konzultace po lekci s rodiči, vstřícné a přá-
telské prostředí. 
Závěrečné přehrávky hudebních kroužků 
V týdnu 20.–24. června budou závěrečné
přehrávky pro rodiče dětí kroužků flétny
a kláves. 
V tomto týdnu také proběhnou před-
prázdninové besídky a akce pro předško-
láčky z kroužků. 
Bezplatné sociálně právní poradenství: 
V Občanské inspiraci poskytujeme re -
gistrované sociálně právní poradenství
zdarma díky grantové podpoře MPSV
a MHMP. U nás v kanceláři právní po -
radny, Kučerova 14, Černý Most je vám
čtyři dny v týdnu k dispozici pracovnice
poradny. Objednat se můžete i k na šim
spolupracovníkům – právníkům – spe -
cialistům na rodinné a občanské právo.
Telefonické dotazy a objednání na tel.
774 707 744. Dotazy můžete zasílat i e-
mailem: poradna@obcanskainspirace.cz
nebo poštou. Upozorňujeme, že v červen-
ci a srpnu bude omezený prázdninový
provoz, a to jen na pracovišti v Praze 6!
Proto, pokud potřebujete právní pomoc
objednejte se včas v červnu. 

KOMUNITNÍ 
CENTRUM 
MOTÝLEK
www.motylek.org
PhDr. Zuzana Jelenová
předsedkyně Sdružení na pomoc dětem 
s handicapy

Akce centra denních služeb 
a mateřského centra:
BENEFIČNÍ KONCERT PRO MO -
TÝLEK k 10. výročí založení sdružení –
pátek 3. 6. od 14 do 22 hod.. Více infor-
mací na upoutávce na koncert na str. 13
RELAXAČNÍ MALOVÁNÍ – úterý 14. 6.
od 18 do 20 hod. proběhne další příjemné
tvůrčí setkání na téma Cesta kolem světa.
Tentokrát budeme hledat inspiraci v Ja -

ponsku. Cena kurzu je 180 Kč, studenti
100 Kč.
PIKNIK PRO KLIENTY CDS – středa
22. 6. od 15 hod. Pro naše klienty, jejich
rodinné příslušníky a přátele opět chystá-
me příjemné posezení s malým občerstve-
ním na zahradě KC Motýlek. 
Na relaxační malování se je třeba předem
přihlásit na tel. 775 964 765, 281 912 081
nebo na emailu krisova@motylek.org. Zde
a nebo na www.motylek.org získáte i další
informace k plánovaným akcím.
Akce nízkoprahového klubu Pacific (pro
děti a mládež od 6 do 18 let)
„ZDRAVÍ A ZÁVISLOST“ – úterý 7. 6.
od 15.30. Poutavé povídání s psychotera-
peutkou Jarmilou na zajímavé téma.
VAŘENÍ SE SIMČOU – pátek 10. 6. od
14 hod. Uvař si spolu s kamarády a po -
chutnej si na vlastním výtvoru.
„ŽIVOT NA ULICI“ – úterý 14. 6. od
15.30. Další beseda s psychoterapeutkou
Jarmilou.
„RIZIKO DROGOVÉ ZÁVISLOSTI
A PŘÍHĚH ADÉLY“ – čtvrtek 16. 6. od
16 hod., další zajímavé setkání s psychote-
rapeutkou Jarmilou, která tentokrát přive-
de i hosta.
FILMOVÝ KLUB – pondělí 20. 6. od
15.30, Pacific uvádí film „Kult hákového
kříže“.
ZAHRADNÍ PÁRTY – pondělí 27. 6. od
16 hod. Známky jsou uzavřené, prázdniny
se blíží… Přijď s Pacificem oslavit konec
školního roku s posezením a pohoštěním
na zahradě. Více informací najdeš na nově
upraveném webu www.motylek.org nebo
na facebooku. 

MATEŘSKÉ CENTRUM 
PASTELKA
Sadská 530, Praha 9-Hloubětín

tel. 723 118 104

www.mcpastelka.cz

Školička Pastelka (děti 2–6 let) – dopoled-
ní školička s prvky Montessori je otevřena
do konce června vždy v úterý, ve středu
a v pátek od 8–11.30 hod.
Prázdninový provoz školičky: Školička
bude otevřena 11. 7.–5. 8. a 22. 8–31. 8.
vždy v úterý, ve středu a ve čtvrtek od
8–11.30 hod. Od září bude školička otev-
řena celodenně, přihlášky a informace již
nyní. 
Prázdninové programy:
Týden s Montessori dílničkou ( 2,5–6 let
+ rodič ) 11.–14. 7. 
Týden s angličtinou pro batolata (1–3
roky + rodič) 18.–21. 7. 

Týden s aerobikem (2–6 let ) 25.–28. 7. 
Týden s Montessori pracovnou (2,5–6
let) 1.–4. 8. 
Každý den od pondělí do čtvrtka program
pro děti v klimatizované herně vždy od
15.30 – 18 hod.
Přihlášky a další informace na
www.mcpastelka.cz

KCR Heřmánek     
Centrum Welcome

Vybíralova 969

Černý Most  

Garden party – 6. června začínáme s let-
ními Garden Party – soutěže, hry, tvořivé
aktivity a další zajímavé činnosti pro rodiče
s dětmi. Vydáme se spolu za poznáním
světa kolem nás.
Program probíhá celý červen, každý pra-
covní den odpoledne od 14 do 18 hod. na
zahradě u KCR Heřmánek (Vybíralova
969, Praha 14 Černý Most).
Školka Heřmánek – Pozor! Přijímáme
nové děti do jeslí (od 2 do 3 let) a školky
(od 3 do 6 let) od září 2011 – možnost
 přihlášení ihned – vyplnění přihlášky na
www.prorodinu.cz/skolka/prihlaska-skolka
nebo na e-mailu kristyna.hejlkova@pro-
rodinu.cz.
Letní provoz ve školce: Nabízíme možnost
přihlášení dětí od 3 let věku do letního
prázdninového provozu – červenec – sr -
pen. Možnost přihlášení přes e-mail:
kristyna.hejlkova@prorodinu.cz.
Více informací na www.prorodinu.cz
Soukromá ZŠ Heřmánek – příležitost
pro budoucí prvňáčky
Otevíráme 1. třídu pro 10 dětí a dvě učitel-
ky. Vyučování probíhá od 9 do 14.30 hod.,
což je delší dobu, než je pro 1. třídu obvy-
klé, jeho obsahem je však více, než je zvy-
kem v klasické první třídě (anglický jazyk
5 hodin týdně hravou a přirozenou for-
mou, rozvoj komunikace, logického myš-
lení prostřednictvím praktických aplikací
matematiky a vědy, sociální rozvoj dítěte,
široká škála odpoledních činností a aktivit).
Více na www.prorodinu.cz/skola. 

BB KLUB  
pavel.trefny@cb.cz, 
775 024 742, 281 021 311
www.cb.cz/rajska.zahrada

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S AMERIČA -
NY 11.–17. července
ANGLICKÝ TÁBOR PRO RODINY
17. – 23. července 
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Velká Úpa – 2490 Kč/dítě (3–15 let),
2990 Kč/dospělý.
ANGLICKÝ TÁBOR PRO TEENA GE -
RY 30. července – 6. srpna
Krko noše, Černý Důl – 2890 Kč.

Dětské studio 
Pohádka
Bobkova 777, 
Praha 9-Černý Most
www.pohadka-praha14.cz

Jitka Šindelářová, tel. 739 03 44 35
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

ŠKOLIČKA POHÁDKA
PO–PÁ.: 8–12 hod. Pro děti od 3–6 let
máme VOLNÉ MÍSTO v PO, ČT, PÁ.
Cena za jedno dopoledne 140–180 Kč.
PŘEDSTAVENÍ v KD KYJE
Ve čtvrtek 23. 6. v 17 hod. se představí dě ti
z našich odpoledních kroužků Taneční
výchovy a Dramaťáčku. Jako hosté vy -
stoupí děti ze ZUŠ Rajhrad u Brna se svým
tanečním vystoupením. Srdečně zveme
všechny rodiče a příznivce POHÁDKY.
VEČERNÍ AKTIVITY PRO ŽENY
Relaxační cvičení: úterý ve 20 hod. (prvky
Jógy, Pilates, relaxační techniky, masáže)
Více informací najdete na našich webo-
vých stránkách. V případě zájmu o naše
aktivity prosím kontaktujte: 
Jitku Šindelářovou, tel. 739 03 44 35, 
e-mail: jitka@pohadka-praha14.cz

Prázdniny 
na koních
O.s. Zajíček na koni nabízí integrační tera-
peutické pobyty pro zdravé i pro znevý-
hodněné děti. Zvláště příznivé je toto pro-
středí pro děti s handicapem a jejich
rodiče. Pobyty probíhají v tábořišti občan-

ského sdružení v Bučovicích u Votic. Letos
čtyři turnusy!: 9.–15. 7.; 16.–23. 7.;
24.–31. 7. a 31. 7. – 7. 8. Bližší informace
o cenách a pobytech u Markéty Šulco-
vé, m.sulcova@zajiceknakoni.cz, telelefon
731 009 645

Kuřátka od Amazonek
V polovině dubna jsme u naší klubovny
uspořádaly „líheň“ – vyrábění vatových
kuřátek na prodej v rámci charitativní akce
„Pomozte dětem“. Každý si přinesl potřeb-
né pomůcky a s chutí jsme se pustily do
práce. Téměř každá z nás vyrobila 10 va -
tových kuřátek v mističkách z plat od
vajec. Na zelený čtvrtek před Velikonoce-
mi jsme kuřátka prodávaly už od rána
u metra Rajská zahrada a před obchody
v Hloubětíně. Během 3 hodin jsme roz-
prodaly skoro všechny – kolem 150 ku -
řátek. K našemu velkému údivu jsme
vybraly kolem 4500 Kč, z čehož jsme měly
vel kou radost a částku jsme poslaly na
konto organizace NROS do sbírky „Po -
mozte dětem“.

V dubnu jsme také vyrazily otvírat studán-
ky do Satalické obory. V lese jsme také
rozjímaly, vnímaly přírodu všemi smysly,
vyrobily jsme přírodní domeček pro skřít-
ky, hledaly přírodniny a zajímavosti v pří-
rodě, poznávaly poslepu svůj strom a sou-
těžily ve válení sudů. Vydaly jsme se také
na velkou očistu přírody – ve třech týmech
jsme sbíraly do pytlů odpadky. Na konci
dubna nesměl chybět náš tradiční čaroděj-
nický slet, spojený s volbou Miss Čaroděj-
nice. Navečer jsme se sešly u ohně, kde se
opékaly buřtíky a zpívaly se písničky
s kytarou. Na závěr se konalo slavnostní
vyhodnocení kde byly vyhlášeny dvě vítěz-
ky – Kyjská čarodějnice Larisa a Satalická
Blahuta. Obě Miss získávají korunky a šer-
py. V neděli na 1. máje se konal v Kyjích
společně s naším střediskem další ročník
tradičního Skautského jarmarku. Pořádá-
me ho nejenom pro skautské děti, ale i pro
širokou veřejnost. Každý si mohl nakupo-
vat v našich stáncích různé rukodělné
výrobky či napečené dobrůtky za mírné
ceny.      Rusalka
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Pomalovaná JAHODA
Děti z výtvarného oboru pobočky Základ-
ní umělecké školy na Černém Mostě se
sešly v občanském sdružení JAHODA ve
Vybíralově ulici. Pod vedením paní učitel-
ky Soni Zíkové vymalovaly zdi vstupních
prostor JAHODY. Neútulné schodiště
a chodbu proměnily během několika ho -
din v rozkvetlou zahradu, jablečný sad
a přístaviště pirátské lodi. Občanské sdru-
žení JAHODA tímto děkuje Soně Zíkové
a všem dětem z pobočky Základní umělec-
ké školy na Černém Mostě za úžasnou
spolupráci.   

text a foto: LP               
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Kam Orion vyrazil?
Na velikonoční prázdniny se již tradičně
turistický oddíl Orion 93. Pionýrská sku-
pina Černý Most vydal do Lomnice nad
Popelkou v Českém ráji. Vzali jsme s se -
bou i tři děti z Klokánku ze Štěrbohol.
Počasí tentokrát výletům přálo, a tak měly
děti možnost poznávat krásy Českého ráje.
Všem se moc líbilo v Prachovských ska-
lách, kde jsme prošli velký okruh a nevyne -
chali snad žádnou vyhlídku, která se v nich
nabízí. A že vyhlídky i soutěsky stály za to.

Dalším cílem celodenního výletu byla zří-
cenina hradu Bradlec a následující den
Trosky, které jsou symbolem celého kraje. 
Po návratu z výletů chlapci vyběhli na hřiš-
tě zahrát si fotbal, děvčata trávila hodně
času na houpačkách. Ovšem největším
hitem a nejoblíbenější hrou celého výletu
se stala honička Mrazík, kterou s chutí hrá-
li všichni – malí i velcí. No a protože se
jednalo o velikonoční akci, tak si děti samy
vytvarovaly tradiční jidáše, chlapci vlastno-
ručně upletli pomlázku a děvčata připra-
vovala vajíčka. 

V pondělí ráno se chlapci vypravili na kole-
du, a ani děvčata z oddílu jim neu nikla. 

Co je u nás nového?
V červnu pojede oddíl na republikové set-
kání na Vysočinu, připravuje se tam pro
všechny bohatý program od výletů na zají-
mavá místa, sportovní soutěže, divadlo
pod širým nebem, až po velký táborový
oheň s kytarami a pro odvážné i noční hra.
Tato setkání bývají vydařená, tak už se
všichni těší. I na spaní pod stanem.

text a foto: JAN

DO BIOODPADU PATŘÍ listí, tráva, plevel, zbytky rostlin, dřev-
ní štěpka z větví stromů a keřů, piliny, hobliny, spadané ovoce,
zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina apod.

DO BIODPADU NEPATŘÍ zbytky jídla (tzv. gastroodpad),
jedlé oleje, kosti, maso, uhynulá zvířata, znečištěné piliny
a hobliny, biologicky nerozložitelné odpady a jiné odpady. 

Tříděním bioodpadu snížíte objem odpadu ve Vaší popelnici. www.psas.cz/bio callcentrum 284 091 888

Objednávku služeb lze také vyzvednout na informacích ÚMČ Praha 14
Cena za převzetí a odvoz bioodpadu včetně pronájmu nádoby v období od 1. 4. do 30. 11.
600 Kč vč. DPH za 120litrový kompostejner, 960 Kč vč. DPH za 240litrový kompostejner
celoročně 900 Kč za 120litrový kompostejner, 1440 Kč vč. DPH za 240litrový kompostejner

Pražské služby, a.s., nabízí občanům a dalším původcům odpadu službu sběru a svozu bioodpadu ze zahrad.
Svoz bioodpadu se provádí pravidelně 1x za 14 dní, a to v době vegetačního období od 1. 4. do 30. 11. nebo NOVĚ také CELOROČNĚ.

INZERCE
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   Zdraví není veřejným statkem

Dlouho jsem přemýšlela, co podotknout na téma, které se týká
opravdu všech, a to je zdraví. Je to však také jedno z témat, na něž
se sejdou „takyodborníci” na každé sešlosti, každý mu rozumí,
každý hodnotí. Což ovšem v důsledku tak špatné není, protože
zdraví by nemělo být majetkem lékařů, rozhodovat o vlastním
zdraví by si měl primárně každý sám za sebe.
Nemám se zdravotnictvím na území městské části příliš mnoho
zkušeností, snažím se i s celou rodinou lékaře příliš nepotřebovat,
nemocím předcházet vhodnou prevencí, běžné ne moci řešit spíše
za pomoci zdravého rozumu než barevných pilulek. Takže odbor-
né lékaře příliš nenavštěvuji.
Zádrhel ovšem nastal při hledání praktického lékaře pro právě
dospělého syna. Většina praktiků na území městské části nové
pacienty nepřibírá, a když, tak jen rodinné příslušníky stávajících
kmenových pacientů. Ta ké pracovní doba praktických lé kařů
moc nevychází vstříc zaměstnancům či studentům, není možné,
až na ma lé výjimky, přijít brzo ráno nebo poz ději odpoledne, aniž
by člověk strávil v přeplněné čekárně několik desítek minut.Takže
hledám dál, snad se ně jaký praktik uvolí syna do stavu přijmout,
vzhledem k tomu, že ho nejspíše uvidí maximálně jednou do roka
při žádosti o potvrzení, že je zdra vý, by snad lékaře tolik nezatě -
žoval.  

Lékařská služba první pomoci, zkráceně “pohotovost”, je dalším
tématem, nad kterým se lze zamyslet. Pohotovost na “Parníku”
nefunguje již asi tři roky, nemocní jsou tedy nuceni s akutními
potížemi navštívit pohotovost na Proseku v poliklinice Lovosická
nebo se vypravit až do Fakultní nemocnice Na Bulovce. Zno -
vuotevření pohotovosti na „Par níku” se tedy jeví býti logickým
kro kem pro zvýšení komfortu lékařské péče na území městské
části, na druhou stranu lékař na této pohotovosti nemá za zády
celý ansámbl navazujících disgnostických metod, takže je otázk-
ou, zda takováto „přestupní stanice“ před odesláním ke specialis-
tovi je ve večerních a nočních hodinách smysluplná a nutná.
Pokud jde o minuty, stejně je zapotřebí volat záchranku, a většina
ostatních záležitostí do rána počká, s využitím již výše zmiňo-
vaného zdravého rozumu zvláště.
Je však jedna oblast, kde by mohla městská část ještě více pomoci,
a to je prevence. Preventivní programy sice probíhají, ale těch
není nikdy dost. Zde se otevírá široké pole působnosti pro
pořádání nejen již zavedeného Dne zdraví, ale i pro různé před-
nášky i jiné formy prevence, například důrazem na zdravý životní
styl. To je ta nejlepší prevence. Jak se říká, lidé se o své zdraví
mnohdy začínají zajímat až tehdy, když je dostihne nemoc. Při -
tom by to mělo být přesně opačně. 

Zuzana Grygarová, VV Praha 14

Budeme zdravou 
městskou částí? 
Naše městská část byla 24. 11. 2009 přijata Radou Národní sítě
zdravých měst ČR do asociace a zařazena do kategorie zá jemce
s vizí splnit v roce 2010 jasně definované úkoly, které byly schvá-
leny radou vlády pro udržitelný rozvoj, a po stoupit do kategorie D. 
Zrekapitulujme si fakta: usnesením Zastupitelstva městské části
č. 47/09 byl starosta jmenován politickým garantem pro realizaci
programu Zdravých měst a Místní agendy 21. Rada městské části
odsouhlasila koordinátora, schválila program činnosti, vytvořila
plán zlepšování pro rok 2010. Formulovala problémy vy plývající
z fóra zdravých měst a ankety, které zastupitelstvo při zasedání
dne 21. 9. 2010 vzalo na vědomí. Posledním splněným úkolem
rady v minulém volebním období bylo jmenování garantů řešení
jednotlivých problémů. 
Do této doby byly úkoly plněny, činnost koordinovaná, smyslu-
plná, zřetelně komunikovaná. To se však nedá říci o současnosti,
i když si radniční koalice zřídila výbor pro vzdělávání, výchovu
a Místní agendu 21, a navíc předsedkyni pro tuto práci uvolnila.
Tyto praktiky nenajdete u žádné jiné samosprávy, a to včetně
těch, které jsou v aplikaci Místní agendy 21 v republice nejdále.
Na tuto práci nelze nikoho najmout. Odpovědnost je především
na starostovi a jeho zástupcích, protože oni disponují příslušnými
působnostmi a kompetencemi. 
Je načase, aby si tuto skutečnost uvědomili, postupovali podle
konkrétních kritérií v žebříčku jednotlivých kategorií a začali
konečně pracovat na přípravě a schválení důležitých dokumentů,
jako je Plán zlepšování pro rok 2011, Ko munitní plán zdravé
městské části a řa da dalších. Zatím zůstává jen hořký fakt nespl-
něných termínů a vyhozených peněz.

MUDr. Kateřina Pavlíčková, 
Bohumil Sobotka, 

ODS

14

názory opozice

NEJLEVN JŠÍ ZAHRADNÍ NÁBYTEK NA TRHU
OBROVSKÝ VÝB R – VŠE SKLADEM

www.design-interior.cz  info@design-interior.cz
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inzerce

Odvoz sutě, dom. odpadu, kontejnery 2 m3–9 m3. 
Dovoz písků, štěrku, zeminy atd., 

tel.: 602 371 605, 602 207 116

• novostavby 
rodinných domů

• rekonstrukce objektů

• rekonstrukce bytů 
a kanceláří

• zateplování fasád

• stavební dozor

• autorizace k programu „Zelená úsporám“

Stavební firma

Ing. Martin Jeřábek
Hejtmanská 31
Praha 9–Kyje
Tel.: 603 542 871
jerabek.inrepo@seznam.cz
www.inrepo.cz

d m nábytku ASTO
Chlumecká 1539, Praha 9 
(st. metra Rajská Zahrada)

WWW.ASON-INT.CZ

ROZKLÁDACÍ POHOVKY 
I PRO KAŽDODENNÍ SPANÍ

lamelové rošty   

úložný prostor

snímatelné potahy   

přes 500 druhů látek

KOMPLETNÍ PRÁCE
ELEKTRIKÁŘSKÉ A STAVEBNÍ

REKONSTRUKCE BYTŮ, BYTOVÝCH JADER A KUCHYNÍ

Elektroinstalační, zednické, obkladačské, podlahářské,

malířské, instalatérské a ostatní práce na klíč

dle požadavků kuchyňských studií a zákazníků

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

www.svobodaanejtek.wz.cz

ZNALECKÉ OCENĚNÍ 
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ, 
BYTŮ A STAVEB PROVEDE

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

Koňský hnůj zdarma, 
doprava za symbolickou cenu. 

Tel.: 602 371 605, 602 207 116.

VETERINÁRNÍ KLINIKA PARNÍK
Komplexní veterinární péče o malá zvířata

Ordinační hodiny denně
pondělí až pátek         9.00–20.00
sobota a svátek           9.00–13.00
neděle                           15.00–19.00

Gen. Janouška 902
Praha 9–Černý Most II.

Tel.: 281 918 862, 
mobil: 736 481 098

www.veterina–parnik.cz

Veterinární klinika pro malá zvířata
MVDr. Jan Mecera
Kpt. Stránského 999, Černý Most

Tel.: 281 910 491, po–pá 9–12, 14–19 hod.

Veterinární klinika
Haškova 16, 250 88 Čelákovice–Záluží

Tel.: 326 991 099, 
po–so 9–12, 14–20 hod.

www.veterinainfo.cz

• Solidně zaplatíme obrazy čs. malířů: J. Svoboda,
Blažíček, Panuška, Macoun, Kalvoda, Kavan, Engel-
muller, V. Beneš, L. Kuba, Braunerová, V. Bukovac
aj. Za obraz lokomotivy, auta od Krei bicha nebo
Ronka zapl. cca 10 000,– Kč. Dále platíme hotově
zl. Svatovácl. dukáty aj. zlaté mince – zl. ruble, rak.
kor. atd, porcelánové fig. Míšeň, st. šavle atd. Staro-
žitnosti Interantik, Praha 9, Pod Pekárnami 3,
naproti st. metra B – Vysočanská. Tel.: 283 893 334,
605 829 440 po 10 hod.                               01/01

Uzávěrka inzerce a příspěvků
pro č. 7–8 je 15. 6.

AUTODOPRAVA – ZEMNÍ PRÁCE 
MILAN PETRUŽÁLEK

• Kontejnery, sklápěč, valník      Tel.: 281 931 419
• Sutě, odpad, zemina                     Fax: 281 931 512
• Písky, drtě, kačírek                 www.sute-pisky.cz
• Recyklát a tříděná zemina
• Demolice–hydraul. kladivo                                      
• Deponie Praha 9                                                           

Mobil: 603 242 142

AKCE NA âERVEN

• Fa J. Macháč – Rekonstrukce umakartových koupelen obkladovými
panely – levně od 30.000, rychle 3 až 5 dní, bez bourání a nepořádku.
Výměny van, klozetů, baterií, kuch. desek, instalace sprch. koutů, dlažby,
malování, lepení podhledů, drobné zednické a jiné práce na zvelebení
vašeho bytu, telefon 777 325 466.                                                 02/08
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školství

Pozvánka 
na koncerty ZUŠ
Po 6. 6. Koncert absolventů ZUŠ.
Divadlo Horní Počernice – 18 hod.
Čt 9. 6. Koncert žáků flétnové třídy
L. Čepové. Galerie 14, Černý Most –
18 hod.
Čt 9. 6. Koncert Stevens High School
Bands a Junior Bandu ZUŠ Horní
Počernice
Nádvoří Chvalského zámku – 18 hod.
Po 13. 6. Závěrečný koncert žáků
ZUŠ. Klášter Emauzy – 18 hod.
Út 14. 6. Koncert žáků flétnové třídy
Z. Bandúrové a žáků klavírní třídy
M. Čermákové
Galerie 14, Černý Most – 18 hod.
Po 20. 6. + 21. 6.   Koncert žáků pěvec-
ké třídy M. Bachůrkové. 
Sál KD Kyje – 18 hod.
St 22. 6. Slavnostní předávání vysvěd-
čení absolventům ZUŠ Ratibořická
Chvalský zámek – 17 hod.

❋ ❋ ❋

Přijímací zkoušky
ZUŠ na školní rok
2011/2012
Hudební obor Horní Počernice –
Ratibořická 1899/30,  
Černý Most – ul. Gen. Janouška 1060
Čt  9. 6. od 14 do 18 hod.
Čt 16. 6. od 14 do 18 hod.
Pá 17. 6. od 14 do 17 hod.

Výtvarný obor Horní Počernice –
Špejchar, ul. Na Chvalské tvrzi,    
Černý Most – ul. Gen. Janouška 1060 
Po 6. 6. až Čt 9. 6. vždy od 14 do 18
hod.

Literárně-dramatický obor – Sál KC
Domeček, ul. Votuzská 322/12, Hor-
ní Počernice
Út  7. 6. od 14 do 17 hod.
Út 14. 6. od 14 do 17 hod.
Út 21. 6. od 14 do 17 hod.

Seznamy všech přijatých žáků budou
zveřejněny na webových stránkách
www.zus-hp.cz
a na nástěnce školy v pátek 24. 6. od -
po ledne.

Soutěž finanční gramotnosti
Školní kolo 2. ročníku Soutěže finanční
gramotnosti, které se naše škola pravidelně
účastní, proběhlo již v únoru. Mezi tři nej-
lepší soutěžící se dostali Filip Turek, Zde-
něk Veselý a Tomáš Havránek. Náhradní-
kem byl Jakub Lebeda. Před obvodním

kolem se všichni soutěžící dobře připravo-
vali, protože nechtěli nic ponechat náho-
dě. Filip onemocněl a šanci zúčastnit se
soutěže tudíž dostal Jakub Lebeda. Tuto
roli vzali všichni tři soutěžící zodpovědně
a tomu také odpovídal výsledek. S vervou
jsme se pustili do řešení a celou soutěž
jsme zvládli za osm minut a s plným poč -
tem bodů. Byla sice hodně náročná, ale
díky pečlivé přípravě jsme to měli celé
dobře! Stejně jako v loňském roce, i letos
naše škola vyhrála s přehledem obvodní
kolo. Po úspěšném a letos vítězném tažení
celopražským kolem (vloni bylo družstvo
z Chvaletické na 2. místě), jsme se nomino-
vali do celostátního kola Mistrovství re -
publiky ve finanč ní gra motnosti. To byl náš
sen, dostat se na finále do ČNB. V úterý 3.
5. se nám tento sen splnil. Utkali jsme se
s nejlepšími týmy z celé ČR. Náš tým skon-

čil ve fi nále na 14. místě, což znamená, že
z celkem více než 21 000 soutěžících jsme
se umístili na 40.–42. místě. Byl to krásný
zážitek a velký úspěch pro nás i naši školu.
Tomáš, Zdeněk a Jakub, ZŠ Chvaletická

Soutěže vzdělávací
Protože už od dětství je člověk tvor soutě-
živý, není divu, že soutěže – i ty vzdělávací
– se na školách těší stále velkému zájmu.
Dům dětí a mládeže Praha 9 jich zorgani-
zoval pro děti z Prahy 9 a 14 v letošním
školním roce opravdu hodně a skóre ob -
vodních kol dopadlo pro naši městskou
část víc než příznivě. Soutěžilo se např.
v matematické olympiádě, v olympiádě
v českém jazyce, německém i anglickém
jazyce, v chemické, dějepisné a biologické
olympiádě, v Pythagoriádě a dalších discip-
línách. Více než deset žáků našich základ-
ních škol a gymnázií se umístilo na prvních
třech místech jednotlivých kategorií a mno -
zí další je minuli jen
o vlásek. Do  kul tur -
ního domu v Ky  -
jích si ti nejlepší
 přišli vy zvednout di -
 plomy a ceny 9. 5.
z rukou ředitelky
DDM Praha 9 Vla-
dimíry Dvo řákové.
Za všechny vám na
snímku představu -
jeme Lukáše Jandu
(ZŠ Vybíralova): 1.–
–3. místo v Pytha-
goriádě. 

text a foto: ves

OBLIBA SOUTĚŽÍ STOUPÁ

Vzhledem k velikosti školy a menšímu poč -
tu žáků se nám daří udržovat klima školy
rodinného typu, ovzduší důvěry a spolu-
práce. Kromě mnoha dalších aktivit, v nichž
jsme byli úspěšní, jsme v loňském roce
obhájili titul EKOŠKOLA, který jsme zís-
kali již v roce 2008.
Ve třídách se stále častěji setkáváme s dětmi
nadanými na výtvarnou výchovu a proto
jsme se rozhodli, že od příštího školního
roku budeme naši školu profilovat přede-
vším v oboru výtvarné výchovy. Žáci na
I. stupni se již nyní velmi úspěšně účastní
nejrůznějších výtvarných soutěží. Výtvarná
činnost je podpořena i prací v keramickém
kroužku, který je naší škole velmi oblíben.
Na II. stupni pak mohou žáci navázat na
tyto výtvarné aktivity ve volitelném před-

mětu „Výtvarné činnosti“, kde mají mož-
nost rozvíjet kresbu a malbu i v plenéru
a vyzkoušet různé výtvarné techniky. Rov-
něž připravujeme žáky na střední školy
s výtvarným a uměleckořemeslným za mě -
ře ním. V současné době máme volná místa
především ve 2., 6. a 7. ročníku, ale po do -
ho dě je možné přijmout žáky i do jiných
tříd.
V případě zájmu o naši školu nás kontak-
tujte nejlépe do konce června na tel./fax:
281 000 080 nebo 
mail: zssimanovska@volny.cz
(www.zssimanovska.cz)
Přihlášky přijímáme nejpozději do 31. 7.
2011.

Mgr. Jana Novotná, 
ředitelka školy

ZŠ Šimanovská se zaměří na výtvarnou výchovu
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Mc Donalds Cup
V obvodním finále Prahy 14 ve fotbalo-
vém turnaji Mc Donalds Cupu 2011 se
na še ZŠ Gen. Janouška prezentovala v ka -
tegorii A (1.–3. ročník) i B (4.–5.ročník)
velice úspěšně. Mladší fotbalisté obsadili
krásné 2. místo. O vítězství je připravila

prohra s FZŠ Chodovická, která turnaj
vyhrála. Druhé místo malých fotbalistů je
velice cenné, protože v týmu byli i tři žáci
1. tříd. 
V kategorii 4.–5. tříd si naši fotbalisté
nenechali titul nikým vzít (foto). Postupně
vyhráli základní skupinu, semifinálový
zápas s FZŠ Chodovická dovedli také do
vítězného konce a ve finále se utkali se ZŠ
Hloubětínská. Souboj o první místo stál
chlapce mnoho sil. Do poslední chvíle byl
zápas vyrovnaný. Nakonec se štěstí přiklo-
nilo na naši stranu a naše škola obhájila
loňské vítězství. 
Na konci května se chlapci pokusí probo-
jovat do finálového vyvrcholení osmi nej-
lepších školních fotbalových týmů z celé
Prahy, které se bude konat 2. června na
stadionu Slavie Praha. 

text a foto: ZS

Úspěch ve vybíjené
V dubnu proběhlo okresní kolo ve vybíjené
na ZŠ Albrechtická v Praze 9. Turnaje
se zúčastnilo 17 družstev, z toho 7 dívčích
a zbylých 10 družstev bylo smíšených nebo
pouze chlapeckých. Družstvo ZŠ Hloubě-
tínská, složené ze žáků 5. ročníků, se umís-
tilo na 1. místě. Vybojovali si postup do
krajského kola, které proběhne v květnu po
uzávěrce tohoto čísla Listů. Držíme palce!

text a foto: DS

SPORT NA ŠKOLÁCH

Po loňské premiéře se letos děti z mateř-
ských školek z Prahy 14 sešly v kulturním
domě v Kyjích už podruhé. Akce s názvem
„Barevné korálky“ je velkou přehlídkou
toho, co se děti dokázaly se svými učitelka-
mi od září naučit. Po dva květnové dny za
sebou se v odpoledních hodinách kulturní
dům proměnil v dětskou divadelní scénu,
na níž se postupně představilo 11 mateř-
ských škol. V úterý 3.5. to byly MŠ Štol-
mířská, Bobkova, Gen. Janouška, Osická,
Chvaletická a Vybíralova 967. Následující

den předvedly svá vystoupení MŠ Vybíra-
lova 968, Paculova, Šebelova, Zelenečská
a Jahodnice. Názvy jako např. „Letem zví-
řecím světem“, „Cestujeme po světě“,
„Pojďte s námi, uvidíte Indiány!“nebo
„Máme rádi zvířata“ hovoří samy za sebe
a děti ve svých scénkách zpívaly, tančily,
staly se cestovateli, zvířátky, Indiány a kdo-
ví čím ještě… A co je hlavní – všichni si to
užívali. Jak účinkující, tak publikum,
sestávající převážně z rodičů a příbuzných
dětí. text a foto: ves

Foto: MŠ Sebelova: Pojďte s námi, 

uvidíte Indiány!

Barevné korálky podruhé

Sportovci ZŠ Gen. Janouška vyhráli v pla-
vecko-běžeckém závodu autokarový zájezd
do Mníšku pod Brdy od agentury EDU-
CO. Začátkem května zamířili směr Mní-
šek nejen sportovci, ale i žáci, kteří přinesli

nejvíce sběru. Z výtěžku za sběr obohatíme
školní knihovnu o dětmi žádané tituly. Ač
jsme tvořili různorodou skupinu – od prv-
ňáčků po osmáky – krásného slunného
dne jsme si všichni užívali dosyta. Nejdříve

jsme navštívili zámek a pak jsme se vydali
naučnou stezkou kolem rybníka zpět
k zámku. Plni zážitků a s úsměvem na tváři
jsme se vraceli do školy. Během celého
výletu nás provázel ředitel agentury EDU-
CO, za což mu moc děkujeme.

Věra Todoričová

Za odměnu na výlet

Prvňáci 
na Praze 14
K zápisu na školní rok
2011 – 2012 přišlo cel-
kem 377 dětí. Naplně-
no bylo 14 prvních tříd
v šesti základních ško-
lách na Praze 14. Přesný
počet žáků a tříd k 20.5.
můžete nalézt v tabulce. 

Základní škola Počet zapsaných dětí Počet žáků 1. tříd Předpokládaný počet 1. tříd

Chvaletická 124 104 4 

Bří Venclíků 57 50 2 

Hloubětínská 56 42 2 

Vybíralova 80 75 3 

Gen. Janouška 94 75 3 

Šimanovská 47 31 1

Celkem 458 377 15 
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Dne 27. dubna 2011 proběhla
v prostoru před stanicí metra
Rajská zahrada hlavní akce letoš-

ní kampaně k oslavám Dne Ze mě. Celá
akce byla v deset hodin zahájena ukázkou
troubení mysliveckého halali v provedení
studenta lesnické školy v Bran dýse nad

Labem a uvítáním panem starostou Bc.Rad-
kem Vondrou. Program pokračoval milým
vystoupením dětí z MŠ Bobkova, které
předvedly cvičení jógy s říkankami a hru
na flétnu. Poté následovalo skvělé hudební
a pěvecké vystoupení žáků ZŠ Šimanovská
spojené se soutěžními a poz návacími kvízy.
Hudební formou k obohacení programu
přispěli i žáci ZŠ Ge nerála Janouška a svý-
mi rytmy skvěle po dpořili svůj Ekotým,
který pod vedením Mgr. Evy Jiříkové při-
pravil podstatnou část zá bavných a nauč-
ných soutěží pro celý den. Díky této
základní škole byla v jednom ze stanů
k dispozici i úžasná podívaná do de tailů
přírody. Okulárem binárních lup jsme
měli možnost podívat se na pylová zrnka,
strukturu hmyzích křídel, či na ně ko -
likanásobně zvětšené klíště. 
Vítaným prvkem byla účast žáků ZŠ
Chvaletická, kteří prodávali výpěstky ze
školního skleníku za příznivé ceny. K do -
stání bylo u je jich stánku skoro vše, co by
si běžný za hrádkář a milovník květin mo -
hl na své zahrádce, či v balkónovém truhlí-
ku přát. Součástí programu byl i stánek
o.s. Koniklec, který pod záštitou hlav ního
města Prahy rozšířil program na Rajské
zahradě o soutěže zaměřené na ekovýcho-

vu. Soutěžící tak měli možnost pod odbor-
ným dohledem poznat smysluplnost třídě-
ní odpadů. Pozvánku k účasti na akci při-
jaly i studentky ZUŠ Horní Po černice,
které závěrem akce potěšily účastníky zná-
mými rytmy skupiny ABBA. 
Pro pomoc v realizaci tohoto příjemného

dne se městské části podařilo navázat spo-
lupráci s několika partnery, díky jejichž

da rům odcházel každý účastník s dáreč-
kem a nějakou tou sladkostí. Společnost
   Coca-Cola HB ČR za jistila pitný režim
účast  níkům, hypermarket Globus Černý
Most dodal ovoce a svačinky pro malé
organizátory a sladkosti jako odměny sou-

těžícím a společnost IKEA Černý Most
obohatila sortiment malých věcných po -
zorností pro malé i větší děti několika
 druhy svých propagačních předmětů. Ab -
solutním hitem byla lízátka od této spo -
lečnosti. Na organizačním zajištění celého
dne se podílel také Český červený kříž
zajištěním přítomnosti zdravotnice a spo-
lečnost Consteel, a.s., která účastníkům
poskytla zdarma přístup na veřejné toalety
v prostorách stanice metra. Poděkování
také patří státnímu podniku Vojenské lesy
a statky ČR za poskytnutí naučných ban-
nerů, které celkově dokreslily ráz akce.
MČ Praha 14 děkuje organizátorům, part-
nerům a především všem těm, kteří přispě-
li ke kulturnímu a vzdělávacímu programu
celé oslavy.   ■ KAV, foto: LKU

18

místní Agenda 21
Den Země Zdravé městské
části Praha 14

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti 

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořené-
ho v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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Ve středu 11. května pořádala měst-
ská část Praha 14 v sále kulturního
domu v Kyjích již druhý ročník

Fóra zdravé městské části – veřejného setká-
ní zástupců radnice s ob čany. Akce byla rea-
lizována v rámci projektu Zdravá městská
část – místní Agenda 21 a stejně jako v loň-
ském roce, bylo i le tos jejím hlavním cílem
získat, v rámci veřejné diskuse, přehled
o problémech, které obyvatelé naší městské
části vnímají jako nejpalčivější a které
z jejich pohledu vyžadují prioritní řešení. 
Přestože se téměř paralelně s Fórem ode-
hrávalo důležité hokejové utkání, sešlo se
v kulturním domě velké množství lidí
všech věkových kategorií. Velmi potěšující
byla účast skupiny mladých lidí od 14 do
17 let, což dokazuje, že ani této věkové
skupině není dění na naší městské části
lhostejné a že, stejně jako přítomní dospě-
lí, mají i oni zájem a snahu participovat na
věcech veřejných. 
V sále bylo k dispozici celkem osm diskus-
ních stolů, věnujících se oblastem – dopra-
va, sociální oblast, životní prostředí, dět-
ská hřiště, sportoviště a odpočinkové
plochy, kultura a sport, školství, bezpeč-
nost a také tématu komunikace radnice
s veřejností. Jednotlivá témata byla zastře-
šena odbornými i politickými garanty
městské části. 
Přesně v 17.00 přivítal všechny přítomné
starosta městské části Praha 14 Radek
Vondra, který v úvodu připomenul přítom-
ným 10 problémů, jež byly v loňském roce
označeny za nejzávažnější a především
seznámil občany se všemi kroky, jež radnice
učinila či stále činí pro jejich vyřešení. Po
této rekapitulaci se ujal slova moderátor
a zároveň odborný patron celé akce, ředitel
kanceláře Národní sítě zdravých měst
Ing. Petr Švec, který v krátkosti představil
samotný projekt Zdravá městská část –
míst ní Agenda 21 a otevřel diskusní část
akce.
Zajímavých podnětů se v průběhu Fóra
objevila celá řada a tak se záznamové archy
u diskusních stolů rychle plnily. Několik
dalších námětů vzešlo ještě z následné spo-
lečné rozpravy. Bylo však třeba z okruhu
takto vydefinovaných pro blémů vy brat
právě 16, které byly přítomnými pokláda-
né za nejdůležitější. Tento fi ná lový výběr
probíhal formou lepení preferenčních štít-
ků k jednotlivým bo dům. Počet štítků
nakonec určil vý sledné pořadí. 

A jaké problémy jsou pro účastníky letoš-
ního fóra ty nejdůležitější?

• chráněné bydlení zaměřené na seniory a zdra-
votně handicapované s od leh čo vacími služ -
bami

• chybí tělocvična v ZŠ Ši manovská
• kultivované označení bu dovy radnice
• modernizace webových strá nek MČ
• nízká vymahatelnost práva v ČR
• podpora bezbariérových tras
• podpora dysfunkčních ro din a pre  vence 
• podpora menších škol, menší počet dětí ve

třídách
• problematika bezdomovectví a s tím spojená

kriminalita (porušování veřejného po řád ku)
• revitalizace dětských hřišť Jahoda a Pávie
• rozšíření cyklostezek + in-

line stezek, cyklo pruhů a cy -
klopiktogramů, stezky pro
chodce 

• řešit problematiku psích
exkrementů

• více akcí pro seniory
• více zeleně a ná sledná údrž-

ba v no vých zá stavbách
• vrátit do Hloubětína spole-

čenské centrum (historie,
kultura)

• vybudování cykloparku na
Praze 14

Nyní jsou tyto definované problémy před-
loženy veřejnosti formou ověřovací ankety,
ze které pak vzejde deset těch skutečně nej-
palčivějších, což je smyslem celého projek-
tu. Občané tak mají do 13. 6. 2011 mož-

nost vyjádřit svůj názor formou vyplnění
anketního lístku, který je distribuován jed-
nak fyzickou roznáškou a také je k dispo-
zici na webových stránkách městské části,
v informační kanceláři a nebo uvnitř toho-
to vydání Listů, str. 28. 
Po celou dobu Fóra probíhala prezentace

neziskových organizací působících na naší
městské části. Návštěvníci tak měli mož-
nost se seznámit s činností neziskové orga-
nizace MC Klubíčko – YMCA Praha, dále
organizace BB KLUB Církve bratrské –
Černý Most a společnosti DownSyndrom
CZ, o.s. Na závěr bychom rádi poděkovali
společnosti CineStar, která darovala do
tomboly rodinné vstupné na libovolný
film, uváděný v síti kin této společnosti po
celé republice a velký dík patří také Kvizu
Praha 14 za poskytnutí potřebného zázemí
a pomoci. ■     LKU + KAV, foto: LKU

19

Fórum Zdravé městské
části Praha 14

Tato akce je součástí projektu zavádění místní Agendy 21
jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti 

a zvyšování efektivity samosprávních činností, podpořené-
ho v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP.
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sport
Turnaj ve stolním
tenisu
Při tradičním měření sil školáků
o pohár starosty Prahy 14 tentokrát
soutěžilo šest škol v kategorii chlapců
a čtyři v kategorii dívek. O hodnoce-
ní jejich výkonů jsme požádali ředi-
tele turnaje a hlavního arbitra Lumíra
Ruzhu (na snímku), který prý při
těchto turnajích s dětmi mladšími
skoro o sedmdesát let vždy o nějaký
ten rok omládne.
„Vyšší úroveň měla chlapecká soutěž,
v níž loňští vítězové ze ZŠ Šimanov-
ská skončili třetí, druhá byla ZŠ
Vybíralova a z prvenství se radovali
kluci ze ZŠ Hloubětínská, kteří tak
putovní pohár z haly vedle bazénu
v Hloubětíně neodnášeli daleko.
V jednotlivcích dominoval Ondra
Charamza (na horním snímku), kte-
rému jsem psal diplom hned, jak
jsem ho uviděl. Mezi děvčaty bylo
pořadí škol Arcus, Hloubětínská
a Šimanovská, v individuální soutěži
dominovala R. Kavalová. Celkově
byla kvalita hry na slušné úrovni, ješ-
tě větší radost ale mám z toho, že se
mladí dokážou přesunout od stolů
s počítači k těm stolnětenisovým.“

Tenis ve znamení
hokeje
Květnový tenisový turnaj čtyřher
neregistrovaných hráčů o pohár sta-
rosty přinesl vyrovnaná i jednostran-
ná utkání, jak už to při podobných
soutěžích bývá. Kromě odhadu vlast-
ních šancí a hodnocení soupeřova
tenisového umění se tentokrát na
kurtech s umělým povrchem u ZŠ
Bří Venclíků hodně hovořilo o právě
vrcholícím MS v ledním hokeji.
Sportovní nad šenci s tenisovou rake-
tou obdivovali výkony hokejových
reprezentantů, objektivně hodnotili
jejich semifinálovou porážku se Švé-
dy a odhadovali šance v boji s Rusy
o bronzovou medaili. Tu se našim
hokejistům v Bratislavě nakonec po
excelentním výkonu podařilo vybo-
jovat, stejně jako na tenisovém turna-
ji páru Čibera – Zvonič (na snímku
č.1). Ve finálovém dramatu pak udo-
lal debl Bálek – Linke (na snímku 
č. 2) mírně favorizovanou dvojici
Dusík se Synkem (na snímku č. 3)
v poměru 6:4.

dvoustranu připravil Pavel Vokurka

1

2 3
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Opravdu nabitý víkend měl v polovině
května softbalový oddíl Spectrum, když
byla v akci více než stovka jeho členů. Na
hřištích u ZŠ Bří Venclíků a v Satanicích
probíhalo třetí kolo celorepublikové ligy
žáků, ve kterém se kromě domácích borců
a borkyň (na snímku) představily i naděje
až z Břeclavi, Havlíčkova brodu, Kostelce
nebo Mostu. Ve dvou pětičlenných skupi-

nách a následných soubojích o pořadí se
odehrálo celkem 25 hodinových utkání,
pro věkovou kategorii do 13 let tedy
pořádná porce. Ve stejné době soutěžili
o něco starší kadeti v Mostu. Ženský
A tým hrál ligu v Domažlicích a B druž-
stvo pak víkendovou divizi v Kladně. Muži
oddílu Spectrum bojovali o další ligové
body na hřišti v Kunovicích a jejich rezer-
va se představila při druholigovém utkání
v Příbrami. Nabitý víkend oddílu softbalu
z Černého Mostu končil vesměs úspěšnou
bilancí a pokud byste i vy měli o tenhle

sport zájem, tak tady rádi přivítají hráče
každého věku, funkcionáře i sponzory.

Na kole bezpečně
Nebývalý cyklistický boom zažívá v po -
sledních letech Česko. Vždyť jen délka
cyklostezek u nás dosahuje už téměř
2 000 km. A počet prodaných kol se za
posledních šest let pohybuje na číslech od
320 do 390 tisíc kusů. Praha 14 se na těch-
to číslech podílí několika kilometry stezek
i řadou prodejen, z nichž nejznámější je ta
na rohu Bryksovy a Bobkovy ulice na Čer-
ném Mostě, která bude 10. června slavit
10. narozeniny. A tak spolu s Vladislavem
Novotným (na snímku) přidáme stylově
ještě další cyklistickou desítku.

1. Pokud někdo letos ještě nevyrazil na
kole, tak první letní měsíc je k tomu ideál-
ní. Navíc se blíží prázdniny, a to bude tepr-

ve jízda. Některé tábory s koly však vyža-
dují na dětech potvrzení o servisní službě.
2. Cykloprohlídka by se měla věnovat mi -
nimálně seřízení obou brzd, řazení, pře-
centrování kol a dotažení všech kompo-
nentů.
3. Jízdní kolo musí být vybaveno zadní
odrazkou červené barvy a přední odrazkou
bílé barvy, odrazkami oranžové barvy na
obou stranách pedálů a na paprscích kol.
4. Je třeba zvážit nákup ve velkých ob -
chodních centrech, protože ta potom často
špatně brzdí, přehazují a nemají ani utaže-
né všechny komponenty.
5. Nedoporučuje se přeceňovat síly. Vzdá-
lenosti po cyklostezce podél Rokytky,
směrem na Štěrboholy, Dolní Počernice
nebo Klánovice nabízejí dostatek možnos-
tí pro cyklisty od dvou do osmdesáti let.
6. Je dobré se vyhýbat hustému provozu
a pro všechny případy nosit raději výrazné
oblečení a přilby, které jsou ostatně pro
děti a mladistvé do 15 let povinné.
7. Když už na silnici musíte, tak pamatuj-
te, že podle zákonů je kolo vozidlem a cyk-
lista řidičem. Dodržujte proto dopravní
předpisy a jezděte při pravém okraji tak,
abyste neohrozili sebe ani ostatní. 
8. Pokud se někdy v cykloprodejně a ser-
visu na rohu Bryksovy a Bobkovy ulice

zastavíte, tak na vlastní oči uvidíte ocenění
kvalitní služby Pražanům za rok 2009 ve
formě certifikátu od MHMP Garantováno
Prahou aneb Zlaté české ručičky.
9. Od letošního roku navíc vychází Vladi-
slav Novotný vstříc zájmu lidí o cyklistiku
nejen z Prahy 14 a všem milovníkům kol
nabízí také veškeré služby na e-shopu.
10. Aby těch desítek nebylo málo, tak kdo
sem přijde 10. června, může se těšit na 10%
slevy k 10. narozeninám této provozovny. 
Tak hodně šťastných a hlavně bezpečných
kilometrů na kole po Praze 14 i jejím blíz-
kém či vzdálenějším okolí.

21

MINI 10
V sobotu 11. června se v překrásném
sportovním areálu u Rokytky v Dol-
ních Počernicích uskuteční celodenní
turnaj fotbalových nadějí v kategorii
MINI 10, tedy ročníků 2001 a mlad-
ších. Počítá se s účastí deseti týmů fot-
balistů i fotbalistek, pro ty nejlepší jsou
připraveny medaile i poháry, pro
všechny pak celodenní občerstvení
i diskotéka, takže si tam můžete z Pra-
hy 14 udělat krásný výlet. Jste srdečně
zváni.

Oddíl Spectrum 
měl napilno
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Novinky z Klubu
V uplynulém měsíci jsme měli možnost
poblahopřát dvěma z našich členek ke
kulatým a půlkulatým narozeninám – Janě
Chroustové a Jaroslavě Froňkové. Velice
nás zaujala cestovatelská přednáška o Sýrii,
ale největším zážitkem byl bezesporu
zájezd do Kutné Hory, který jsme absolvo-
vali 11. května. Nejen že nám přálo počasí,
ale i dobrá nálada všech zúčastněných
a neopakovatelné zážitky nám zpříjemnily
celý den. Naše první cesta vedla do Kost-
nice – hřbitovní kaple ze 14. století, která
je „vyzdobena“ výhradně z lidských kostí.
Podle odhadu jsou zde ostatky asi 40 tisíc
lidí. Odtud jsme zamířili přímo do centra
Kutné Hory, které bylo spolu s chrámem
sv. Barbory a katedrálou na Nebevzetí
panny Marie zapsáno od roku 1995 na
seznam světového kulturní-
ho dědictví UNESCO. Ča -
su jsme ani zdaleka neměli
tolik, abychom si mohli
pečlivě všechny památky
prohlédnout, takže jsme jen
zběžně prošli alespoň ty
nejznámější – chrám sv.
Barbory, Vlašský dvůr, Čes -
ké muzeum stříbra, kamen-
nou kašnu, kostel sv. Jana
Nepomuckého, Ka menný
dům a morový sloup. Po
obědě jsme po kračovali dál
– na zámek Kačina. Je
obklopen rozsáhlým par-
kem a v zámku je umístěno
zemědělské muzeum, kde

jsou představena všechna zemědělská
odvětví. Za krásné zážitky nás všech bych
proto chtěla poděkovat naší člence Dra-
hušce Machové, která celý náš výlet prová-
zela slovním výkladem. V našem domov-
ském sídle – kulturním domě v Kyjích
jsme 18. května zhlédli nádherné divadelní
vystoupení, nastudované žáky ZŠ Šima-
novská – „Dívčí válka“ od F. R. Čecha.
Našim květnovým vycházkám příliš nepřá-
lo počasí, tak doufám, že si vše v červnu
vynahradíme. Pokud chcete, pojďte s ná -
mi, plánujeme tyto výlety:

7. června – Zoo Trója, sraz v 10 hod.
14. června – Šárka, sraz ve 13 hod.
21. června – Roztyly Krč, sraz ve 13 hod.
27. června – městečko Řepora, sraz v 10
hod. 
Sraz v uvedené hodiny na stanici autobusů
u Penny v Hloubětíně. JM
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naši senioři
Vycházky 
nejen po Praze
Středa 1. června – ZÁMEK A HVĚZ-
DÁRNA V ĎÁBLICÍCH. Sraz ve 14 hod.
na nástupišti stanice metra C – Ládví. 
Sobota 4. června – VELKÁ CHUCHLE
– LÁZNĚ, HÁJ, KOSTEL SV. JANA NE -
POMUCKÉHO – PROHLÍDKA BAR -
RANDOV. Sraz ve 14 hod. na nástupišti
stanice metra B – Smíchovské nádraží.
Středa 8. června – ZA POVĚSTMI A LE -
GENDAMI NOVÉHO MĚSTA PRAŽ-
SKÉHO S NÁVŠTĚVOU
TAJEMNÉ ZTRACENKY. Sraz ve 14
hod. před lékařským domem na náměstí 
I. P. Pavlova v Praze 2.
Neděle 12. června – ZÁMEK A PARK
VE ŠTIŘÍNĚ. Sraz ve 13.40 hod. na ná -
stupišti stanice metra C – Budějovická.
Neděle 19. června – PAMÁTNÍK LIDI-
CE A ZÁMEK V BUŠTĚHRADĚ. Sraz
ve 13.30 hod. na nástupišti stanice metra
A – Dejvická. 
Neděle 26. června – KOSTEL SV.VAV-
ŘINCE – PROKOPSKÝM ÚDOLÍM
DO HLUBOČEP. Sraz ve 14 hod. na ná -
stupišti stanice metra B – Jinonice. 
Vycházky pořádá Dům pro seniory Portus

Projekt přibližující moderní komunikační
technologii seniorům připravili studenti
VŠE v Praze. 
Výukový modul www.jaknafacebook.eu
umožňuje seniorům překonat nedůvěru
a obavy z nové technologie.
„Senioři patří k věkové skupině, která Face-
book příliš nevyužívá, ačkoliv s internetem
často a rádi pracují. Facebook přitom nabízí
užitečné komunikační funkce, které právě
senioři mohou s úspěchem použít. Zdálo se
nám zbytečné, aby mezi Facebookem a seni-
ory stála bariéra předsudků a obav, proto
jsme se rozhodli seniorům připravit uživatel-
sky přívětivé a bezpečné nácvikové prostředí“,
vysvětluje Antonín Hráský, člen student-
ského projektového týmu.
Studenti svůj nápad úspěšně realizovali
a seniorům jej představili prostřednictvím
komunitního webu www.sedesatka.cz, ur -

čeného právě seniorům, který měsíčně
navštíví desetitisíce dříve narozených.
„Dostupnost nových internetových komuni-
kačních technologií seniorské populaci je
 často omezena zvýšenými nároky na uživa-
telskou zdatnost. Typickým uživatelem Face -
booku je člověk, pro kterého je internet médi-
em stejně samozřejmým, jako třeba televize.
Senioři však na internetové informační dál-
nici potřebují zpočátku navigovat, zkoušet si
jízdu na trenažéru, učit se dopravním pra-
vidlům“ uvedl Jan Vojvodík, šéfredaktor
www.sedesatka.cz .
Projekt www.jaknafacebook.eu je jednou
z možností, jak předcházet budoucímu
sociálnímu vyloučení seniorů. Bezbariéro-
vý přístup k internetu a komunikačním
sítím totiž otevírá okno do světa i lidem,
kterým věk a zdravotní problémy neumož-
ňují každodenní sociální kontakt. AH

Jde o službu lidem, kteří z důvodu nemoci,
nebo následkem zranění potřebují dočas-
ně, či trvale používat kompenzační a pod-
půrné pomůcky( invalidní vozíky, pojízd-
né či pevné toaletní židle, různé druhy
chodítek, sedačky na vanu, nástavce na
WC, sprchovací křesla, berle, francouzské
hole aj.). V rámci služby je poskytováno
i poradenství. Výhodou zapůjčení je mož-
nost vyzkoušet si pomůcku v domácím
prostředí a teprve poté si ji nechat přede-
psat lékařem. Půjčovna je v Domě Portus,
Karolíny Světlé 18, Praha 1. Kontakt:
222 333 507 pondělí, úterý 7–14 hod.,
středa 7–13 hod., čtvrtek, pátek 7–14 hod.

Senioři na Facebooku

Půjčovna kompenzačních
pomůcek

Klub seniorů Černý Most  se schází každý týden v kulturním domě

v Kyjích a všichni jsou tu spokojeni. Za všechny představujeme

zleva: průvodkyni po výletech Drahušku Machovou, dopisovatelku

Listů Jaroslavu Makalovou, předsedkyni Klubu Boženku Merclovou

a cvičitelku Kamilu Vernerovou.             foto. ves
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informace

• Dne 13. dubna ve 20.13 hod. na lezla
hlíd ka při kontrole nástupiště metra Raj-
ská zahrada děvče ve věku 11 let, které pla-
kalo. Děvče hlídce sdělilo, že se bojí, bydlí
na Praze- západ a neví, jak se dostat domů.
Hlídka se proto spojila se sociální pracov-
nicí a po zjištění rodičů počkala s děvče-
tem na příjezd sociální pracovnice a babič-
ky, které děvče bylo předáno.
• Dne 16. dubna v 11.58 hod. byl v OD
Globus zadržen pracovníky bezpečnostní
agentury pachatel krádeže. Po příjezdu na
místo a při prověřování osoby hlídka zjis-

tila, že se jedná o celostátně hledanou oso-
bu. Proto byla osoba předána MO PČR
Kyje k dalšímu řízení.
Téhož dne v době od 19 do 23 hod. pro-
běhla společná akce OŘ MP Prahy 14
a MO PČR Kyje zaměřená na kontrolu
restauračních zařízení a zahrádkářských
kolonií. Cílem akce byla kontrola výskytu
závadových a celostátně hledaných osob.
V průběhu akce bylo celkem zkontrolová-
no 44 osob. Hledané osoby nebyly zjiš těny.
• Dne 24. dubna ve 21.03 hod bylo při
kontrole parkoviště B OD Globus zjištěno

osobní vozidlo Audi, nabourané do betono-
vých zábran oddělující jízdní pruhy. Vozid-
lo mělo ulomené přední kolo, vy fouklé air-
bagy řidiče i spolujezdce a z prostoru
motoru vytékala kapalina. Na místě se
nikdo nenacházel, vozidlo bylo odemčeno,
místo nebylo označeno. Hlídka na místo
přivolala jednotku hasičského zá chranného
sboru a hlídku PČR oddělení dopravních
nehod, která si věc převzala na místě. 
• V průběhu měsíce dubna se strážníci
podíleli na zajišťování KÚK, proběhly dvě
akce na kontrolu psů ve spolupráci s ÚMČ
Praha 14 a zajištění akce „Čarodějnice“
dne 30. dubna. 

Ing. Bc. Dana Hetzlová,
ředitelka obvodního ředitelství 

MP Praha 14

Městská část Praha 14 ve spolupráci
s Praž skou informační službou a za podpo-
ry Magistrátu hlavního města Prahy vytvo-
řila jedinečnou soutěž pro Pražany s ná -
zvem Zapomenutá místa Prahy aneb
Praha není pouze Karlův most nebo Vyše-
hrad. „Zapomenutými místy chceme zahra-
ničním i tuzemským návštěvníkům nabíd-
nout nové, atraktivní lokality po celé Praze,
posílit tak turistický ruch a tím podpořit pod-
nikatele i kulturní život v městských částech,“
řekla ředitelka Pražské informační služby
Ing. Lucie Ramnebornová. 

Praha má spoustu pozoruhodných zákoutí
a památek s nevšední minulostí, jako jsou
keltský menhir, sochu s veslem přímo na
Hradčanském náměstí nebo zasypaný ba -
zén pod Barrandovskými terasami. Pokud
máte ve svém okolí také takto zajímavá
místa či památky, které jsou nedílnou sou-
částí pražské historie či vaší městské části,
pošlete nám jejich fotografie s krátkým
popisem a zapojte se do soutěže o hodnot-
né ceny. 
Vaše tipy již můžete zasílat poštou na adre-
su Pražské informační služby (Arbesovo

náměstí 70/4, 150 00 Praha 5), přinést
osobně na některé z Turistických in -
 for mačních center PIS nebo poslat ele-
ktronicky na e-mail tourinfo@pis.cz. Na
stránkách www.zapomenutamistaprahy.cz
mů žete najít inspiraci a veškeré informace
k soutěži. Výherci budou vylosováni 1. září
2011. Pražská informační služba

Objevujeme Zapomenutá místa Prahy

Městská část Praha 14 zorganizovala od 6.
do 8. května další víkendový pobyt pro
děti ohrožené sociálním vyloučením, který
se uskutečnil v rekreačním středisku Palda
v Českém ráji. Na realizaci pobytu se podí-
leli i spolupracující neziskové organizace:
Sdružení na pomoc dětem s handicapy,
KC Pacifik a o.s. Jahoda. Pobytu se účast-
nilo 15 dětí a čtyřčlenný pedagogický do -
provod. Víkendový pobyt nabídl dětem
možnost aktivního využití volného času,
přispěl také k získání nových kamarádů,
nových zkušeností a pozitivních zážitků.
V neposlední řadě také prohloubil spolu-
práci s nízkoprahovými kluby a posílil vaz-
by dětí na tyto organizace. 
Program pobytu byl přizpůsoben věku dětí
tak, aby pro ně byl přínosný a zároveň

i zábavný. Kromě spousty her a další zába-
vy byl pro děti připraven výlet do „Šťastné
země“ (přírodní zábavní dětský areál).
Tento areál nabízí návštěvníkům nejenom
originální programy podpořené množ-
stvím doprovodných aktivit, ale také dře-
věný hrad, trpasličí vesničku, houpačky,
prolézačky, či pískové rý žoviště s pravými
českými granátky, dále oblí-
bené vzduchové trampolíny
a pro žitkový Geopark. Na
výlet se jelo vlakem, zpět pak
příjemnou procházkou pěš-
ky. V ne děli dopoledne pro-
běhla etapová hra v prosto-
rách rekreačního střediska,
v níž děti plnily na stanoviš-
tích různé úkoly. Od po -
ledne před od    jezdem pro-
běhlo vyhodnocení po bytu
a děti dostaly balíčky se slad-
kostmi. Víkendový pobyt se
opravdu vydařil, a to neje-

nom díky krásnému slunečnému počasí.
Děti si domů odvážely hezké zážitky
a nová přátelství. V letošním roce připra-
vujeme ještě letní táborový pobyt a víken-
dový pobyt na podzim.  

Jana Štosková,
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Krátce z činnosti 
Městské policie Praha 14

Víkend
v Českém ráji
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TERS spol. s r. o.  autosalon, který žije SUZUKI

SWIFT: Kombinovaná spotřeba motoru 1,2l - 5,0l/100km, emise CO2 116 g/km (5,6l/100km a 129g/km u vozů s automatickou převodovkou), motor 1,3 DDiS - 4,2l/100km, emise CO2 109g/km.  Všechny ceny uvedeny vč. DPH. 
SX4: Kombinovaná spotřeba motoru 1,5l  - 6,1l/100km, emise 139g/km, motoru 1,6l - 6,2l/100km, emise 143g/km (7,2l/100km, emise 165g/km s aut. převodovkou a 6,5l/100km, emise 149g/km s náhonem 4x4),  motoru 2,0l DDiS - 
5,5l/100km, emise 143g/km.  Všechny ceny uvedeny vč. DPH. Akce do odvolání nebo vyprodání zásob. Zobrazený vůz může obsahovat příplatkovou výbavu.  Na kombinovatelnost akcí a bonusů se informujte u našich prodejců.

V plné výbavě
za 249.900,-Kč

již od 249.900,-Kč

- rok havarijního pojištění zdarma
- 5 let záruka a asistenční služby
   Akce platí do 31.5.2011!

  Akce jaro!

KONEČNÉ CENY S DPH - NEPODMÍNĚNÉ ZPŮSOBEM FINANCOVÁNÍ

Váš autorizovaný prodejce SUZUKI s nejdelší tradicí v Praze  | Českobrodská 521, 190 12 Praha 9 – Dolní Počernice
tel.: 281 932 360, fax: 281 930 311  |  e-mail: info@suzuki-ters.cz  |  www.suzuki-ters.cz, www.zijemesuzuki.cz
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kontejnery a deratizace

Odpady, které sbíráme: rozpouštědla, kyseliny, zásady, foto-
chemikálie, pesticidy, zářivky a jiný odpad obsahující rtuť, ole-
je a tuk (kromě jedlého), barvy, tiskařské barvy, lepidla, prys-
kyřice, detergenty a odmašťovací přípravky, nepoužitelná
cytostatika a léky, baterie a akumulátory.

Zastávky na sběrové trase „A“ ve čtvrtek 16. června
Zámečnická • Mochovská 15.00–15.20
Sadská • V Novém Hloubětíně 15.30–15.50
Klánovická • Liblická 16.00–16.20
Šestajovická • V Chaloupkách 16.30–16.50
Šestajovická • Svépravická 17.00–17.20
Cidlinská • Maršovská 17.30–17.50
Kukelská • Chvaletická • Žárská 18.00–18.20

Kardašovská (u nákupního střediska) 18.30–18.50

Zastávky na sběrové trase „B“ ve čtvrtek 30. června
Koclířova • Kačínská 15.00–15.20
Vírská • Burdova 15.40–16.00
Splavná • Okrohlíkova 16.10–16.30
Světská • Jordánská 16.40–17.00
Za školou • Šimanovská 17.10–17.30
Jezdovická • Froncova 17.40–18.00
Vidlák • Novozámecká 18.10–18.30
Lipenské náměstí 18.40–19.00

Nebezpečné odpady odevzdávejte výhradně obsluze sběro-
vého vozidla! OŽP  ÚMČ Praha 14

Harmonogram sběru nebezpečného odpadu

Ze systému hl. m. Prahy 
Mochovská x Zelenečská 8. 6.
Šestajovická x V Chaloupkách
Liblická x Klánovická
Hloubětínská x V Chaloupkách
Konzumní x Na Obrátce 9. 6.
Zámečnická x Mochovská
Nehvizdská x Zelenečská
Nedvědická x Žehuňská
Tálínská x Oborská 15. 6.
Horusická x Osická
Dřítenská x Velkoborská
Herdovská x Bošilecká
Hamerská x Církvičná 16. 6.
Jednostranná
Šimanovská x Za Školou
Zvíkovská x Dářská
Cvrčkova x Burdova 22. 6.
Babylonská x Jordánská 
Koclířova x Vodňanská
Lásenická x Lipnická
Splavná x Svárovská 23. 6.
Světská x Lipnická

Koclířova x Kačínská
Stropnická x Za Černým mostem
Hejtmanská x Vranovská 29. 6.
Kardašovská u obchod.střediska
Chvaletická x Vizírská (chodník)
Kukelská x Chvaletická
Jezdovická x Froncova 30. 6.
Novozámecká x Vidlák
Lipenské náměstí
Nežárská x Jansova

Ze systému Mâ Praha 14
Lomnická x Staňkovská 6. 6.
Lomnická x Zalinská 8. 6.
Travná x Kostlivého 7. 6.
Bouřilova x Bojčenkova 9. 6.
Ronešova x Volkova 13. 6.
Anderleho x Gen. Janouška 14. 6.
Vašátkova x Dygrýnova 15. 6.
Bobkova x Maňákova 16. 6.
Šromova x Gen. Janouška 20. 6.
Bryksova proti č.p. 949 21. 6.

Doležalova chodník proti 1051 22. 6.
Hlaďova proti č.p. 671 23. 6.
Bryksova u zad. traktu č.p. 762 27. 6.
Kpt. Stránského x Vybíralova 28. 6.

Velkoobjemové kontejnery jsou přistavo-
vány do 14 hodin dne dle rozpisu a odvá-
ženy následující den. 

Upozornění: velkobjemové kontejnery
jsou určeny na odpad z provozu domác-
ností, který není možné pro jeho objem
odložit do nádob na směsný komunální
odpad (popelnic). Jedná se především
o části nábytku a podlahových krytin
(lina, koberce). Kontejnery nejsou urče-
ny: na stavební suť, výkopovou zeminu,
živočišný a rostlinný odpad, nebezpečné
složky komunálního odpadu a odpad
z podnikatelské činnosti.
Porušení výše uvedených zásad je pod
pokutou dle platných předpisů.

OŽP ÚMČ Praha 14

Velkoobjemové kontejnery na červen

Stejně jako v předchozích letech bude
i v roce 2011 hlavní město Praha zajiš-
ťovat cyklickou deratizaci v objektech
a na plochách, které vlastní a přímo
spravuje, a dále v přilehlých prostorách
a kanalizační síti v součinnosti s Praž-
skými vodovody a kanalizacemi, a.s.
Na území městské části Praha 14 pro-

běhne deratizace v těchto lokalitách
a termínech:

25. 5.–15. 6. 2011
Gen. Janouška, Hlaďova, Kpt. Strán-
ského, Vašátkova, Cíglerova, Dygrýno-
va, Bojčenkova, Vlčkova, Ocelkova,
Doležalova, Pospíchalova, Bobkova,

Kučerova, Mansfeldova, Maňákova,
Anderleho, Bří. Venclíků, 
mezi stanicemi Rajská zahrada – 
Černý Most

16. 6.–29. 6. 2011
Hloubětín, Kardašovská, Krylovecká,
Rochovská, Netujská, Zelenečská,
Mochovská, Poděbradská, Vajgarská

11. 8.–18. 8. 2011
Koberkova, Šimanovská, Broumarská

Cyklická deratizace na území
hlavního města Prahy v roce 2011

24_30_inz_praha_14_06  25.5.11  10:51  Stránka 25



26

inzerce
PLACENÁ ŘÁDKOVÁ INZERCE

Vzorková prodejna ADOOR s.r.o.
Chlumecká 542/25, 198 00 Praha 9

Informace na telefonu 775 361 362

DVEŘE – ZÁRUBNĚ – KOVÁNÍ
Nové centrum pouzder ECLISSE 

pro posuvné dveře

www.adoor.cz

BLACK BRIDGE BIKES

BB Bikes s.r.o.
Ocelkova 643/20, Praha 9

Otevírací doba: 
0h.

www.bbbikes.cz

• Stavby, rekonstrukce-zedník, instalace, elektro
vč. revize. Záruka 3 roky. Profesionální práce.
Objednávky e-mail: prahazednik@seznam.cz,
mobil: 603 410 400. 05/02

• Pronajmu zahradu s chatkou poblíž Lidlu –
H. Počernice, cena 2 800 Kč/měsíc – pouze pro
celoroční rekreaci, tel.: 777 263 261. 05/07

• Knihy i knižní pozůstalost koupím, odvezu.
Tel.: 286 891 400. 05/11

• DEPILACE cukrovou pastou, pro ženy i mu -
že. Tělo bez chloupků dlouhé týdny. Jitka Fouč-
ková 775 393 564, www.masaze-depilace.wgz.cz.
   06/02

• Zaměstnám dvě kadeřnice, provoz Praha 9,
živ. list nutný. Tel.: 736 769 361. 06/04

• Výhodné hypotéky, bezplatné nezávislé fi -
nanční poradenství (optimalizace pojistných
smluv, výrazná úspora financí), informace na 
tel.: 777 130 298. 06/05

• Zubní společnost Stomat spol. s r.o. se sídlem
ve Vysočanské nemocnici, přijímá nové pacienty,
nabízí ošetřování dětí, bělení a čištění zubů, zubní
implantáty. Dále nabízí široký rozsah kvalitní hra-
zené péče (bez finanční účasti pacienta). Tel:
266 006 192, 266 006 180, 266 006 163. Další
na www.stomat.cz. 06/06

• ŠPANĚLŠTINA – výuka španělštiny – Černý
Most, individuální i skupinová výuka, začátečníci
i pokročilí, příprava ke zkouškám.Výuka přes
SKYPE, maestra@volny.cz, tel.: 605 567 489. 
   06/07

• NÁVRHY INTERIÉRŮ A PORADEN-
STVÍ. První konzultace ZDARMA. J. Pěkná, 
tel: 606 348 341, www.janapekna.cz. 06/08

• Hledáme byt k pronájmu v Praze a okolí, veli-
kost bytu od 30 do 80 m2, cena do 15 000 Kč včet-
ně poplatků a energií. Zařízení dohodou,  česká
národnost. Děkuji za nabídky. Tel.: 605 845 088,
220 806 245. 06/09

• Nové kadeřnictví na Černém Mostě – dámské,
pánské, gelové nehty. Akce měsíce červen, červe-
nec při barvení nebo melíru střih zdarma. Objed-
návky na tel.: 734 677 980. Praha 9, Doležalova
1043/16. 06/10

• Čistíme koberce a čalouněný nábytek mo -
krou metodou profi stroji Karcher. Domác-
nosti i firmy. Cena od 15 Kč/m2. Přizpůsobí-
me se Vašim časovým možnostem, pracujeme
i o víkendu. Do pra va po Praze 9 ZDARMA.
www.cistimekoberce.cz, tel.: 777 717 818. 
   06/12a

• Potřebujete přestěhovat nebo převézt nábytek
či spotřebiče a nemáte jak? Nabízíme tuto velmi
levnou službu s dodávkou nebo pick-upem a jed-
ním řidičem. Díky Vaší pomoci při nakládce
a vykládce se ceny pohybují v řádu stokorun. 
Tel.: 777 717 818. 06/12b

• Společnici-kamarádku ke starému pánovi.
Možnost spolubydlení v rodinném domku zdar-
ma. Tel.: 737 142 928.

E-mailové objednání inzerce se řídí pev-
ně danými podmínkami. Odeslané  
e-mailové objednávky, či změny v po -
době inzerce, prosím, ověřujte ještě te -
lefo nicky.

Do e-mailové objednávky uvést tyto
údaje: u soukromých inzerátů: jméno
a příjmení, adresa bydliště, kontaktní
telefon, u podnikatelských subjektů:
fakturační adresa, IČ, DIČ, kontaktní
osoba/telefon, typ inzerce: plošná/řád-
ková, text inzerátu. V případě zhotove-
ných plošných inzerátů dodat v tiskové
podobě ve formátu pdf (nejméně 600
dpi). Text řádkových inzerátů je možné
vkládat do e-mailu.

3 kontaktní místa 
pro inzerci
v redakci Listů Prahy 14, v budově
ÚMČ Praha 14, Bří Venclíků 1072,

Praha 9-Černý Most, metro Rajská
zahrada, 7. patro, u pí Rudolfové, tel.:
281 005 581, v době nepřítomnosti, též
na informacích ÚMČ Praha 14, v pří-
zemí budovy Bří Venclíků 1072, Pra-
ha 9-Černý Most – kde je možné také
vyplnit objednávku či získat podmínky
pro příjem inzerce a termíny uzávěrek
pro inzerci do Listů Prahy 14

v Centru vzdělávání a veřejného inter-
netu, Maňákova 745, Praha 9-Černý
Most, po–čt 10–18 hod., pá 10–15 hod.

v Kulturním domě v Kyjích, (KVIZ
PRAHA 14) Šimanovská 47, Praha 9-
Kyje,

Více informací na tel.: 
281 005 581, Renáta Rudolfová,
rudolfova@kvizpraha14.cz či také na
webové adrese: www.kvizpraha14.cz
(Listy Prahy 14, inzerce). 

INZERCE – podmínky pro příjem
Nabízíme dva typy inzerátů  :

PLOŠNÁ INZERCE

1 cm2 = 60 Kč (s DPH)

ŘÁDKOVÁ INZERCE
1 znak = 1,80 Kč (s DPH)

za 1 graf. znak včetně mezer 
a interpunkce
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a otázku, kdy přišel pan Hess na
myšlenku babyboxů odpověděl:
„Tato myšlenka je stará jako lid-

stvo samo. Vždyť už známý Plaváček, puš-
těný po řece, byl vlastně odložené dítě. Již
ve středověku byly nalezince, kde byl dře-
věný šuplík, který fungoval na stejném
principu jako současné baby boxy“. Dozvě-
děli jsme se také, že ještě na začátku mi -
nulého století byl nalezinec v Praze Na
Karlově s touto službou nebo speciální

branka z boku porodnice U Apolináře,
kudy v anonymitě přicházely zoufalé ženy
odložit dítě nebo dokonce jej potají poro-
dit. „Babybox je vlastně novodobý kon-
cept nalezince“ dodává pan Hess.
Přes počáteční neochotu ministerstva zdra-
votnictví to bylo právě GynCentrum v čele
s MUDr. Píchou, které vyšlo panu Hesso-
vi vstříc a 1. června 2005 instalovalo první
babybox v republice. Od této chvíle se
začal počet babyboxů zvyšovat. V současné
době najdeme již 43 těchto zařízení po celé
ČR (3 v Praze), které zachránily již 46 na -
rozených dětí.

Proč právě v GynCentru?
„GynCentrum je specializované zdravotní
zařízení, které bude příští rok slavit již 20
let od svého vzniku. A babyboxy do naší

specializace prostě patří. Nabízíme jak am -
bulantní, tak lůžkovou péči v celé šíři spek -
tra gynekologie, urologii, mamologii,
drob nou chirurgii, plastickou gynekologii,
plastickou a cévní chirurgii. A to vše se
týká převážně žen“ odpovídá primář. 

Zajímalo nás také co se stane, když někdo
vloží dítě do babyboxu?
„Po vložení dítěte do babyboxu signalizace
na sesterně spustí alarm. Personál do deva-

desáti vteřin vyzvedává dítě z babyboxu. Je
primárně prohlédnuto, ošetřeno a vloženo
do inkubátoru. Ihned je volána speciální
převozová sanita, která odváží dítě na spe-
cializované oddělení. Současně je infor -
mována pracovnice
sociálního odboru
MČ Praha 14, kte-
rá v podstatě dál
„řídí“ další osud
nalezence. Celkově
se ve chvíli vlože-
ní odesílá 8 SMS
zpráv osmi lidem
s informací o vlože-
ní a místě babybo-
xu, kam bylo dítě
vloženo“dodává
primář.

Má babybox nějaká statistická specifika?
„No, nevím jestli je to specifikum tady
u nás v Hloubětíně, ale zde bylo již vlože-
no 17 dětí“ odpovídá primář. A je fakt, že
ač jsou v Praze tři babyboxy je využívám
pouze ten v Gyncentru“ doplňuje jej pan
Hess. 

A nemůže to být například intimitou pro-
středí v okolí GynCentra, na rozdíl o těch
dalších dvou pražských babyboxů, ptá se
pan starosta.
„To bohužel nevíme, ale možná je mediál-
ně nejznámější, protože byl první“ krčí
rameny primář. „Takže GynCentrum na
Praze 14 je jednička v počtu vložených dětí
do babyboxu“, konstatuje starosta. „Ano,
jestliže vezmeme celou republiku, tak
u nás bylo vloženo do babyboxů nejvíce
dětí“, dodává primář.
„Víte, novodobý babybox se liší od těch
historických pouze v technických paramet-
rech, ale jinak plní stejnou funkci jako ty
v minulosti – pomáhat matkám, které se
v tís nivé situaci nedokáží o své dítě po -
starat.
Je to možnost, je to šance, je to řešení“,
dodává Ludvík Hess, muž, který dokázal
tuto myšlenku prosadit a realizovat ku
prospěchu nás všech. Děkujeme. 
Pomalu se loučíme. Ve dveřích ještě za -
slechneme informaci, že další, již 44. ba -
by box se bude slavnostně otvírat 1. 6.
v Trutnově. A jsme rádi… ■

text a foto: KVA+LKU
Více informací o babyboxech najdete na:
www.babybox.cz

27

zdravotnictví

Od Plaváčka k babyboxu
Na základě informace, že v babyboxu GynCentra v Hloubětíně bylo
odloženo již 17. novorozeně, jsme se tam rozjeli po žádat o rozhovor.
Přijal nás sám primář MUDr. Petr Pícha a přislíbil, že domluví společnou
schůzku se zakladatelem babyboxů v Čechách a svým dlouholetým ka -
marádem panem Ludvíkem Hessem. Tak se také stalo. Za týden jsme se
s panem starostou Bc.Radkem Vondrou vrátili zpět do GynCentra, kde
nás již oba pánové očekávali.

N
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anketa

Už víme, jaké jsou… Souhlasíte s nimi?
ANKETNÍ LÍSTEK

Městská část Praha 14

Děkujeme Vám za zájem o naší společnou budoucnost a za Váš čas!
Anketa je anonymní a je otevřena pro Vaše náměty až do 13. 6. 2011.

NÁVRHY PROBLÉMŮ
problémy jsou řazeny abecedně, důležitost jim přiřadíte svým hlasováním Vy, občané.

Chráněné bydlení zaměřené na seniory a zdrav. handicapované s odlehčovacími službami 
Chybí tělocvična v ZŠ Šimanovská 
Kultivované označení budovy radnice 
Modernizace webových stránek MČ 
Nízká vymahatelnost práva v ČR 
Podpora bezbariérových tras 
Podpora dysfunkčních rodin a prevence 
Podpora menších škol, menší počet dětí ve třídách 
Problematika bezdomovectví a s tím spojená kriminalita (porušování veřejného pořádku) 
Revitalizace dětského hřiště v areálu o.s. Jahoda a Opávie 
Rozšíření cyklostezek, in-line stezek, cyklopruhů a cyklopiktogramů, stezky pro chodce 
Řešit problematiku psích exkrementů 
Více akcí pro seniory 
Více zeleně a následná údržba u nové zástavby 
Vrátit do Hloubětína společenské centrum (historie, kultura) 
Vybudování cykloparku na Praze 14 
Další problém: 

Vážení občané,
dostává se Vám do rukou anketní lístek, na němž jsou uvedeny problémy, které vyplynuly z veřejné debaty s občany 
naší městské části, tzv. Fóra zdravé městské části, jež se konalo dne 11. 5. 2011 v KD Kyje.
Cílem této diskuze a na ni navazující ankety je dát občanům Prahy 14 příležitost, aby se mohli vyjádřit k tomu, 
co v naší městské části chybí, co by se mělo změnit, upravit či zajistit tak, aby byli spokojeni s místem, kde žijí 
a které je jejich domovem.
Prosíme, abyste označili z níže uvedeného seznamu nejvýše 2 problémy, které považujete za nejaktuálnější 
a které by podle Vašeho názoru měly být řešeny prioritně.

Pokud máte zájem podílet se na rozvoji MČ, chcete být 
elektronickou poštou informováni a zváni na projednávání 
problémů v městské části, uveďte zde, prosím, 
své kontaktní údaje:

Jméno a příjmení: ..............................................................

Bydliště: .............................................................................

E-mail: ................................................................................

Způsoby vyplnění ankety:
1)  zaregistrovaní uživatelé mohou anketu přímo vyplnit na webové 

stránce MČ Praha 14 www.praha14.cz
2)  anketní lístek si můžete stáhnout, vyplnit a odeslat e-mailem 

na adresu vavrovak@p14.mepnet.cz
3)  nebo jej vyplnit a odevzdat do označené schránky na úřadě 

městské části, v ulici Bří Venclíků 1072

V
ýs

le
dk

y 
hl

as
ov

án
í b

ud
ou

 u
ve

ře
jn

ěn
y 

v 
Li

st
ec

h 
P

ra
hy

 1
4 

a 
na

 w
eb

u 
M

Č
 P

ra
ha

 1
4,

 v
ýs

le
dk

y 
Fó

ra
 z

dr
av

é 
m

ěs
ts

ké
 č

ás
ti 

a 
té

to
 A

nk
et

y 
bu

do
u 

př
ed

lo
že

ny
 Z

as
tu

pi
te

ls
tv

u 
M

Č
 P

ra
ha

 1
4

Věková skupina respondenta:
méně než 30 let    31 - 50 let    více než 51 let 

Bydliště respondenta:
Černý Most    Hloubětín    Kyje    Hostavice 

Projekt „Městská část Praha 14 – Zavádění místní Agendy 21 jako nástroje pro zajištění aktivní participace veřejnosti 
a zvyšování efektivity samosprávných činností“ byl podpořen v rámci 4. výzvy revolvingového fondu MŽP
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veřejné projednání
Dne 18.5.2011 od 16:00 byl v budově MŠ
Kostlivého projednán záměr na zřízení
dětského hřiětě na Jahodnici. Jednání se
zúčastnilo přes dvacet občanů MČ, zejmé-
na místních maminek. Byly jim představe-
ny varianty řešení ve dvou lokalitách.
Účastníci se k představeným variantám
umístění dětského hřiště vyjádřili a mírná
většina účastníků preferovala zřízení hřiště
pro děti od 3 do 12 let vedle stávajícího
parkoviště ve vnitrobloku mezi ulicemi
Manželů Dostálových a Doubecká – na -
proti MŠ Kostlivého. Výstupy z veřejného

projednání budou předloženy Radě MČ
Praha 14, která na základě podnětů od ob -
čanů a s ohledem na možnosti rozpočtu
(podle dohody s účastníky jednání) přijme
rozhodnutí, o kterém bude následně účast-
níky i další občany informovat. 

text a foto: LKU

29

školství a informace

V základní škole Gen. Janouška se v dub-
nu uskutečnilo pravidelné setkávání škol-
ních speciálních pedagogů. 
Proč právě u nás? Protože naše školní pora-
denské pracoviště má již osmileté zkuše-
nosti, je také zapojené v druhém projektu
z Ministerstva školství a mládeže ČR
a Institutem podagogicko – psychologic-

kého poradenství ČR v „Rozvoji školních
poradenských pracovišť“, má ve svém
týmu zkušené školní speciální pedagogy
a školní psycholožku, je dobře vybavené
pomůckami i diagnostickými nástroji
a pracuje opravdu ve své celé šíři. Kolegyně
z devíti základních škol z Prahy 9 byly
během našeho setkání velmi mile překva-

peny jak naším prostorovým vybavením,
tak per sonálním obsazením. Dozvěděly se
o všech činnostech, které ve škole nabízí-
me i o ve dení veškeré dokumentace, jak
v papírové, tak v elektronické podobě.
V neposlední řadě shlédly připravenou
prezentaci na interaktivní tabuli a mohly
se podívat, jak připravujeme pro žáky naší
školy a rodiče informace na školním blo-
gu. http://dkblog.bloguje.cz

DK

Zatímco jiní žáci ještě v 7 ráno spí nebo
snídají, jiní chodí na nultou hodinu již do
školy, aby si mohli vyzkoušet chemické
experimenty. Žáci z tercie B na Gymnáziu
v Praze 9 Chodovická (Horní Počernice,
detašované pracoviště na Černém Mostě)
navštěvují kroužek, který vede Mi chala
Políková. V průběhu školního roku si již
vyzkoušeli netradiční experimenty jako
sloní pasta, nehořlavý kapesník, faraonovi
hadi a jiné, které žáci v klasické hodině
chemie neprovádí. V tuto dobu žáci při-
pravují také www stránky, na kterých bude
možné vidět natočené pokusy a další infor-
mace. Stránky budou přístupné na adrese
http://chemickyklub.ic.cz.   text a foto: ZS

Netradiční kroužek

Kdo chtěl, tak se mohl na chvíli přenést
v čase zpět do šedesátých let, na které
pamětníci té doby vzpomínají jako na „zla-
tá šedesátá léta“. 
V té době se ve světě aktivizovalo hnutí
hippies (děti květin neboli květinové hnutí)
– tedy mládeže, která revoltovala proti stá-
vajícímu konzervativnímu způsobu života
– svým nenásilným, avšak viditelným způ-
sobem. Barevné oblečení s přírodními
motivy, dlouhé vlasy a láska k bližnímu –
to byly hlavní znaky, kterými mladí šoko-
vali tehdejší veřejnost. 
Jednalo se o neorganizované hnutí, které
vycházelo z generace beatniků. Šířit se
začalo v polovině 60. let ze západního
pobřeží USA, ze San Francisca. Cíle „hip-
písáků“ byly nejednotné, za základní lze
ale považovat vzpouru proti společnosti,
touhu po míru, lásce, přátelství a svobodě.
K naplnění těchto cílů se sdružovali do
skupin či komun, které pak často provozo-
valy volnou lásku (free love). Častým cílem
byl někdy ale jen opak chování většinové
společnosti a vyjádření protestu. Hippies
propagovali spontánní chování, lásku

a prosazovali názor, že si člověk má užít
života a nebudovat kariéru, nehonit se za
penězi. Příslušníci hippies nosili často
dlouhé vlasy, volné oblečení a korálky.
Dění 60. let mělo zásadní vliv na populár-
ní hudbu, televizi, film, literaturu a výtvar-
né umění, kdy bylo mnoho aspektů asimi-
lováno do většinové společnosti. 
Dědictví hippies lze pozorovat v soudobé
kultuře v různých formách – od zdravé

výživy, přes hudební festivaly až po kyber-
netickou revoluci. 
1. pražský ples hippies, který se konal v kul-
turním domě v Kyjích, tak autenticky při-
pomněl dobu před téměř  padesáti lety…
Dobové oblečení, výborná nálada a skvělá
atmosféra – to byl určitě dobrý základ
k vytvoření pravidelných tematických set-
kání lidí všeho věku a společného smý š -
lení. ■ text a foto: JH

„Zlatá šedesátá…“ aneb hippies zpět na scéně? 

Setkání speciálních pedagogů

Realizace dětského
hřiště na Jahodnici
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obrazová aktualita

Rybářské závody
Poslední dubnový den ožil jindy klid-
ný Aloisovský rybník na Černém Mos-
tě nebývalým ruchem a hemžením těch
nejmenších rybářů. O tradiční dětské
rybářské závody pořádané MČ Praha
14 byl mimořádný zájem, více než dvě
desítky stanovišť byly v permanenci po
celé dopoledne, kdy se soutěžilo v půl-
hodinových intervalech. Díky dvanácti
členům M.O. ČRS Vysočany vše fun-
govalo bezvadně, některým dětem za -
půjčili výbavu, jiné krátce proškolili,
dalším připravili návnadu pro kapry,
naopak pitný režim soutěžících podpo-
řila Coca-Cola. Do soutěže se započí-
távaly míry každé chycené ryby za tři-
cetiminutový úsek, celkem to bylo 63
kaprů, 31 plotic a po jednom okouno-
vi a línovi. Zvítězit se podařilo Filipu
Císařovskému, jehož úlovky měřily cel-
kem 158 cm, na druhém a třetím mís-
tě skončili bratři Tomičové, Petr dosáhl
délky 138 cm, Václavovy ryby byly
o 4 cm kratší. Pro úplnost dodejme nej-
větší míru chyceného kapra, která čini-
la 61 cm. Ryby nedosahující zákonné
délky a hájené ryby byly samozřejmě
vráceny vodě. Vydařené závody se dě -
tem moc líbily, domů si odnášely po
jednom kaprovi, rybáři jim kromě své-
ho času věnovali navíc ceny v hodnotě
3 000 korun a přidali samozřejmě také
několik zaručených rad.

text a foto: vok
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Staročeský 
jarmark
Již čtvrtým rokem uspořádala farnost
a farní charita Kyje a Černý Most Sta-
ročeský jarmark. Letos, pod záštitou
zástupkyně starosty Prahy 14 Ing.Lucie
Svobodové, se v prostorách kolem kos-
tela sv. Bartoloměje představili středo-
věcí muzikanti Schola Speciále Familia,
skupina historického šermu Rotyka
a mnoho dalších. Stovky spokojených
návštěvníků obdivovaly středověké hry,
kovářskou dílnu, keramické výrobky,
paličkování, malování perníčků, přede-
ní, řezbářské výtvory nebo kejklířské
umění v dobových kostýmech. Velké-
mu zájmu mezi kluky se těšila ohnivá
show v podání fakíra, který zapaloval,
házel a polykal oheň přímo před jejich
zraky. To dívčí část návštěvníků jarmar-
ku si nenechala ujít živou ovci se dvěma
jehňátky u stánku se přádáním vlny.
Zájemci si také mohli prohlédnout kos-
tel i s odborným výkladem. Velkou
pozornost poutala premiéra známé čes-
ké pohádky „O perníkové chaloupce“
v podání herců divadla Fígl. I když
v sobotu 14. května měl svátek posled-
ní „zmrzlý“ Bonifác, tak počasí bylo na
jarmark jako stvořené a také ono při-
spělo k velmi vydařenému odpoledni.
Domů odcházeli všichni plní dojmů
s tím, že příští rok se určitě na Staročes-
ký jarmark vrátí.

vok + KVA, 
foto: vok + JH (2)
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