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MùSÍâNÍK OBâANÒ âERNÉHO MOSTU, HLOUBùTÍNA, KYJÍ A HOSTAVIC

2/2004

Z vernisáže výstavy malujících kantorů v Galerii 14. Na snímku vystavující výtvarníci: Jana Žirovnická, Jiří Voneš a Jana Veselá
(zleva). Výstava trvá do 5. února. Ve středu 11. února bude v Galerii 14 zahájena v 17 hodin výstava fotografií Igora Chovance
foto: jš
(viz článek na str. 5).

Akce k 10. v˘roãí Prahy 14
(únor a bﬁezen)

Nová STK v sousedství
âerného Mostu

Rozpoãet Mâ Praha 14
na rok 2004

Budování infrastruktury
na Hutích pokraãuje...

Program rozvoje Mûstské ãásti
Praha 14 na období 2004-2006

Letci v názvech ulic
âerného Mostu

■ ZDARMA

www.praha14.cz

redakce

☎

281 005 580-2
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ZPRAVODAJSTVÍ
Z RADNICE
Informační kancelář a podatelna (Bří Venclíků 1073, Černý Most): po a st 8.00–17.30 hod.,
út a čt 8.00–16.00 hod., pá 8.00–15.30 hod., tel. 281 005 270, 281 005 269, ústředna:
281 005 111, fax podatelna: 281 912 861, sekretariát starosty: tel. 281 005 235, fax:
281 912 855, e-mail: mupraha14@p14.mepnet.cz, www.praha14.cz

Zastupitelstvo schválilo

rozpoãet a program rozvoje
První letošní zasedání Zastupitelstva
MČ Praha 14 (v tomto volebním období již
osmé) se uskutečnilo v Galerii 14 dne 8. ledna. Přítomno bylo 29 členů zastupitelstva,
zbývající dva byli omluveni. Stěžejní v jedenáctibodovém programu byly rozpočet a program rozvoje. Zejména těchto bodů se týkala
obsáhlá rozprava, takže samotné jednání se
nakonec protáhlo na sedm hodin. A nyní podrobněji k programu jednání.
■ Zastupitelstvo schválilo většinou 24 hlasů
již IV. úpravu a změnu rozpočtu MČ Praha 14
na rok 2003, jež vychází z potřeb organizace.
Rozpočet byl navýšen celkem o 5 209 800 Kč
(z toho dotace Magistrátu hl. m. Prahy činí
3 898 000 Kč) a zároveň bylo převedeno do
fondu rezerv a rozvoje 3 986 000 Kč. Rozpočet po této poslední úpravě a změně k 31. 12.
2003 činí 225 356 200 Kč.
■ Návrh rozpočtu na rok 2004 uvedl zástupce starosty Daniel Rovan. V následné diskusi
vystoupili mimo jiné Vladimír Hollan, Eva
Hášová, Jiřina Nováková, Vratislav Štěpař.
Zastupitelstvo většinou 21 hlasů schválilo návrh rozpočtu MČ Praha 14 na rok 2004 (návrh
s podrobným komentářem a grafy uveřejňujeme na str. 6 a 7). Zastupitelstvo zmocnilo
Radu MČ Praha 14 schvalovat rozpočtové
úpravy dle Statutu hl. m. Prahy u běžných
a kapitálových výdajů maximálně do výše
5 mil. Kč a o těchto úpravách vždy informovat Zastupitelstvo MČ Praha 14 v rámci čtvrtletních rozborů hospodaření.
■ Návrh Programu rozvoje MČ Praha 14 na
období 2004-2006 uvedl starosta Miroslav
Froněk a v následné diskusi vystoupili: Pavel
Mixa, Pavel Tůma, Eva Hášová, Hana Pospíšilová, Jiřina Nováková, Vladimír Hollan,
Vratislav Štěpař, Kateřina Pavlíčková a Zuzana Jelenová. Ve svých příspěvcích vznesli
různé připomínky a podněty (např. vybudování a rekonstrukce chodníků v Jiráskově čtvrti,
bytová privatizace, rekonstrukce parků, podchod v Hloubětíně, cyklotrasa Rožmberská,
zřízení protihlukové stěny při Kolbenově).
Zastupitelstvo většinou 21 hlasů souhlasilo
s Programem rozvoje MČ Praha 14 na období
2004-2006 na základě zapracovaných vznesených připomínek (první část programu v plném znění uveřejňujeme na str. 11-14).
Zastupitelstvo většinou 25 hlasů schválilo
návrh na obsazení funkce kronikáře MČ Pra-

ha 14 Renatou Rudolfovou (redaktorka Listů
Prahy 14) s měsíční odměnou 2 000 Kč a obsazení letopisecké komise MČ Praha 14 ve
složení: předseda starosta Miroslav Froněk
(v souladu se zákonem o pamětních knihách
obecních z roku 1920), členové Jaroslav Šmíd
a Jan Břinek.
■ Zastupitelstvo většinou 24 hlasů odvolalo
JUDr. Františka Krameše z funkce tajemníka
kontrolního výboru z důvodu ukončení pracovního poměru a jmenovalo Mgr. Evu Koplíkovou tajemnicí kontrolního výboru s účinností k 8. 1. 2004.
■ Zastupitelstvo neschválilo (6 hlasů pro,
12 proti) návrh spol. URBIS-GEO s.r.o. na
změnu územního plánu hl. m. Prahy u pozemků v k. ú. Hostavice ze stávající přírodní nelesní zeleně, luk a pastvin na území sloužící
oddechu a smíšené městského typu (v diskusi
vystoupili Helena Mandjounehová a Pavel
Tůma).
■ Zastupitelstvo se seznámilo s dopisem občanů ze Zelenečské ulice, zastoupených Mgr.
Buzkovou a uložilo Radě: 1. pokračovat v jednání s TSK a Radou hl. m. Prahy o protihlukových opatřeních s cílem okamžitého snížení hluku na únosnou mez a dalších následných
řešení, 2. projednat s TSK odstranění závad
vzniklých při opravě komunikace Kolbenova
v úseku Hloubětín, 3. seznámit zastupitelstvo
s výsledky jednání (k tomuto bodu vystoupili
v diskusi Vladimír Hollan, Eva Hášová, Ladislav Dubský a Vratislav Štěpař).
■ Zastupitelstvo uložilo Radě (na základě
podnětu Ladislava Dubského) zpětně prověřit
veškeré dokumenty adresované Zastupitelstvu MČ Praha 14 a doručené na Úřad
MČ Praha 14 v průběhu roku 2003.
■ Posledním bodem programu byly interpelace, návrhy a připomínky. Vratislav Štěpař
informoval o neodklizeném pořezaném dříví
v chráněném území Čihadla (na tuto interpelaci odpoví zástupce starosty Miroslav Skala),
interpeloval záměr pronajmout firmě RENGL
s. r. o. reklamní plochy (odpoví tajemník úřadu Luděk Lisý) a zabýval se problémem rekonstrukce Broumarské ul. (odpoví M. Skala). Zastupitelstvo dále nesouhlasilo (12 hlasů
pro, 10 proti) se stanoviskem I. občanského
sdružení Hloubětín k výstavbě bytového bloku při ulici Zelenečská-Nehvizdská. Členové
zastupitelstva dále souhlasili s vystoupením
Františka Krameše, který vyzval zastupitel-

stvo k vytvoření komise, která by se zabývala
prozkoumáním případného porušení zákona,
eventuálně vnitřních předpisů uvedených v jeho otevřeném dopisu adresovaném členům
zastupitelstva. Na základě tohoto vystoupení zastupitelstvo odhlasovalo žádost, aby
JUDr. František Krameš předložil dokumenty
a podněty k případnému porušení zákona,
eventuálně vnitřních předpisů kontrolnímu
výboru, a uložilo kontrolnímu výboru seznámit zastupitelstvo s výsledkem projednání
těchto dokumentů a podnětů do příštího zasedání. Zastupitelstvo dále svolilo s vystoupením Vojtěcha Krále z FC King, jenž projevil
nespokojenost s úklidem hřiště při ZŠ Vybíralova v zimním období (zástupce starosty Jaroslav Jiroušek přislíbil učinit opatření k nápravě). Jiřina Nováková vznesla dotazy týkající
se: 1. vypsání grantů na rok 2004 (starosta požádal členy zastupitelstva, aby předložili své
návrhy na doobsazení grantových komisí),
2. nástavby na PENNY Marketu v Hloubětíně
(zodpovězen ing. Věrou Joudovou z odboru
výstavby), 3. využití azylového domu ve Šromově ulici (zodpovězen starostou).
podle ověřeného zápisu zpracoval:
Jaroslav Šmíd, šéfredaktor Listů

Na svém 26. jednání dne 6. 1. Rada
MČ Praha 14 mj.
■ schválila
● vyhlášení grantů MČ Praha 14, ustanovení
komisí pro projednání žádostí a výši finančních
prostředků: a) oblast sociální péče (350 000
Kč), b) protidrogové prevence a prevence kriminality (300 000 Kč), c) kultury a využití volného
času dětí a mládeže (350 000 Kč) a sportu a tělovýchovy (300 000 Kč)
● pořadí zájemců na základě výběrového řízení na pronájem dvou bytů 2+1 s podmínkou
odkoupení pohledávky ve výši: a) 377 071 Kč,
b) 636 000 Kč
● podání výpovědi z nájmu bytů z důvodu
hrubého porušování povinností nájemce
● předložené návrhy smluv a dohodu mezi
MČ Praha 14 a firmou RENGL, s.r.o., ohledně
pronájmu stávajících plakátovacích ploch a jejich umístění
■ doporučila
● odvolat JUDr. Františka Krameše z funkce tajemníka kontrolního výboru Zastupitelstva městské části Praha 14 a na jeho místo
k 8. 1. jmenovat Mgr. Evu Koplíkovou
● jmenovat Renatu Rudolfovou kronikářkou
městské části Praha 14 a Mgr. Jaroslava Šmída
a Jana Břinka členy letopisecké komise
■ vzala na vědomí
● že v souladu se zákonem je starosta ing. Miroslav Froněk předsedou letopisecké komis
■ souhlasila
● se stanovenou výší nájemného pro ZŠ
Chvaletická a ZŠ Vybíralova
● s přechodem veškerých práv a povinností
zhotovitele tisku Listů Prahy 14 z České typografie Praha, s. r. o. (smlouva o dílo z roku
1999) na Českou Unigrafii, a.s., dnem podpisu
dodatku smlouvy
● s přidělením jednoho bytu 0+1 z kvóty hlavního města Prahy, jednoho uvolněného bytu
3+1 v majetku Magistrátu hl. m. Prahy
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● se změnou ve využití prostředků získaných
v grantovém projektu v roce 2003, o kterou žádalo Sdružení na pomoc dětem s handicapy
● s návrhem odpovědi na petici občanů proti stavbě bytového bloku při ulici Zelenečská
a Nehvizdská
● s odprodejem části pozemků parcela číslo
2668/18 a parcela číslo 2668/4 v k. ú. Kyje firmě AUTO ŠTANGL, a. s.
● se zveřejněním záměru na pronájem části
pozemku parcela číslo 1761, díl 37, o výměře
260 m2, v k. ú. Kyje, který bude využit jako zahrada, za nájemné ve výši 5 až 7 Kč/m2/rok
■ seznámila se
● se záměrem na pronájem pozemku parc.
č. 2668/98 v k. ú. Kyje, ve vlastnictví hlavního města, k provádění hornické činnosti a žádá
zajištění podrobnějších podkladů
● s dopisem firmy Arnika, Praha 3 (odvolávala se proti rozhodnutí o neposkytnutí informací) a vzala na vědomí odpověď kanceláře
tajemníka
● s peticí proti dostavbě objektu Mochovská
23 + 23a ze dne 27. 11. 2003 a uložila seznámit
s odpovědí ing. Miroslava Skaly, zástupce
starosty, Zastupitelstvo MČ

3
u Kyjského rybníka (dům s 26 bytovými
jednotkami mezi ul. Šimanovskou, Krčínovým náměstím a ul. Za Školou) a doporučila snížení výšky objektu (navržen jako
dvoupodlažní s obytným podkrovím).
K pokračování těžby cihlářské hlíny (štěrboholská cihelna) komise žádá doplnění některých údajů. Komise souhlasila se změnou územního plánu navrženou společností

Granty z rozpoãtu Mâ Praha 14 pro rok 2004
Zájemce o přidělení grantu jistě potěší informace, že rada naší městské části schválila
na podporu grantových projektů v letošním
roce částku o tři sta tisíc korun vyšší než loni
- celkem by mělo být rozděleno 1 300 000
Kč. Jak je z následujícího přehledu zřejmé,
posíleny by měly být preventivní programy
v oblasti sociálně patologických jevů, jež byly letos vyčleněny samostatně.

jsou ve vlastnictví či dlouhodobém pronájmu subjektů působících ve sportu a tělovýchově, a jejich vybavení drobnými sportovními zařízeními
● Sportovní akce se zaměřením především
na mládež
● Pronájmy tělocvičen a hřišť
Konzultant: Bohumil Sobotka, kancelář starosty, tel. 281 005 231

Přehled grantových témat

Na podání žádostí máte
necelý měsíc

1. pro oblast sociální péče
● Provoz ubytovacích zařízení pro občany se

zdravotním postižením

Z jednání v˘borÛ
Zastupitelstva Mâ Praha 14
Kontrolní výbor (16. 12. 2003)
Kontrolní výbor se na svém mimořádném
jednání zabýval zprávou o plnění nápravných opatření ve smyslu Příkazu starosty
č. 1/2003 k odstranění nedostatků, zjištěných při přezkoumání hospodaření MČ Praha 14 za rok 2002. Dále projednal žádost
o přezkoumání stavebního záměru v ul.
Mochovská 23, uvedenou v dopise Mgr.
Miroslava Havránka ze dne 20. 11. 2003,
a vzal na vědomí odpověď, zpracovanou tajemníkem kontrolního výboru. Kontrolní
výbor poté projednal odpověď na dopis Bytového družstva Hloubětínská jedenáctka
ze dne 4. 12. 2003 ve věci podezření na
spáchání trestného činu.
Mgr. Eva Koplíková
tajemnice výboru

Z odborn˘ch komisí
Rady Mâ Praha 14
Komise životního prostředí (5. 1.)
Komise se za účasti ing. arch. Radima
Hubičky zabývala plánovanou výstavbou
nad Kyjským rybníkem, na pozemku firmy
NH Car mezi ulicemi Broumarskou
a Sklenskou. V dalším stupni projektové
dokumentace doporučila vycházet z výsledků hlukové studie (zatížení bytů hlukem
z dopravy z Broumarské ul.). Dále vzala na
vědomí záměr na výstavbu bytového domu

URBIS - GEO s. r. o. (záměr na výstavbu
golfového hřiště v Hostavicích), při zachování přístupu široké veřejnosti do této lokality. Zástupce starosty ing. Miroslav Skala
informoval o aktuálních problémech řešených samosprávou naší MČ. Oddělení dopravy bylo od 1. 1. začleněno pod odbor výstavby.
Ing. Marie Veselá
tajemnice komise

● Pomoc občanům v krizových situacích
● Provoz chráněného bydlení
● Služby domácí péče a osobní asistence pro

seniory a zdravotně postižené
● Integrační programy pro občany se zdra-

votním postižením a občany v krizových
životních situacích
Konzultant: Eva Zelenková, odbor sociálních věcí a zdravotnictví, tel. 281 005 260
2. pro oblast protidrogové prevence
a prevence kriminality
● Podpora programů prevence kriminality
● Podpora protidrogových preventivních
programů
Konzultant: Bohumil Sobotka, kancelář starosty, tel. 281 005 231
3. pro oblast kultury a využití volného
času dětí a mládeže
● Podpora neprofesionální umělecké činnosti
● Prostory pro činnost (nájem a provoz, vybavení pro činnost, opravy)
● Akce ve volném čase
● Akce pro neorganizované děti a mládež na
území hl. m. Prahy
● Kluby otevřených dveří pro neorganizovanou mládež
Konzultant: ing. Zdena Rehbergerová,
oddělení kultury a občanských záležitostí
kanceláře starosty, tel. 281 005 278
4. pro oblast sportu a tělovýchovy
● Provoz veřejně přístupných tělovýchovných zařízení
● Zkvalitnění povrchů veřejně přístupných
nekrytých (venkovních) sportovišť, která

● Žádosti o poskytnutí grantu se podávají na

předepsaných tiskopisech, které jsou zveřejněny na webových stránkách a zároveň
jsou k vyzvednutí v podatelně Úřadu MČ
Praha 14, Bří Venclíků 1073, Praha 14.
Bližší informace najdete také na úřední
desce. Vyplněné žádosti ve dvojím vyhotovení odevzdejte v podatelně nejpozději v den uzávěrky, tj. 29. 2., případně je
(označené heslem „grant “) můžete odeslat
poštou (rozhodující je datum poštovního
razítka). Podané projekty včetně příloh se
nevracejí.

Prostudujte si
stanovené podmínky
● O grantovou podporu svého projektu se

mohou ucházet fyzické a právnické osoby,
které mají sídlo, tj. bydliště, na území naší
městské části nebo zde působí, včetně případů, kdy cílovým subjektem poskytovaných služeb jsou obyvatelé MČ Praha 14.
● Příspěvkové organizace mohou z poskytnutých finančních prostředků pokrýt pouze výdaje, jež nejsou hrazeny z veřejných
zdrojů, nelze je použít na pořízení kuponů
do mobilních telefonů a na úhradu mezd
zaměstnanců, vyjma odměn správcům
(kustodům) veřejně přístupných tělovýchovných zařízení.
● Po projednání v příslušných komisích a po
schválení výsledků grantového řízení Radou MČ Praha 14, případně Zastupitelstvem, příslušní konzultanti pošlou žadatelům písemně vyrozumění. Přehled grantů
bude zveřejněn na úřední desce, na webových stránkách a v Listech Prahy 14.
vš
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A K C E k 10. v˘roãí Prahy 14
ÚNOR

únor a bﬁezen

ilustrační foto: vš

Koncert
komorní hudby
Dûtsk˘ karneval
Oddělení kultury a občanských záležitostí
kanceláře starosty pořádá v sobotu 21. února
od 14 do 16 hodin v Kulturním domě Šimanovská v Kyjích dětský karneval. Návštěvníky čeká zábavný program moderátora Luboše
Votroubka plný her, tanečků, soutěží a také
bublinová show Václava Strassera. Srdečně
zveme všechny děti i rodiče. Vstupné děti
30 korun a dospělí 10 korun. Sponzorem je
Coca-Cola Beverages ČR, s.r.o.

Ve středu 11. února v Galerii 14, náměstí
Plk. Vlčka 686, vystoupí QUARTETTO
DA CAMERA. Na programu budou skladby M. Ravela, A. Chačaturjana, F. Kreislera, M. de Falla. Začátek v 18 hodin, vstup
volný.

BŘEZEN

VernisáÏ v˘stavy
Ve středu 10. března v 17 hodin v Galerii 14, nám Plk. Vlčka 686, bude zahájena výstava Alžběty Štulcové GOBELÍNY-TAPISERIE-KRESBY-OBRAZY.

âtenáﬁská soutûÏ: 10x o Praze 14
Jsme národ, který v sobě nezapře soutěživého ducha. Proto ani k letošnímu jubileu naší městské části nemůže v Listech chybět čtenářská soutěž. Ta poslední, Hádejte, kde je...,
kterou jsme pro vás v redakci připravovali po
dva roky, skončila před více než rokem. Tentokrát přicházíme s vědomostní soutěží, jejíž
název připomíná kdysi velmi populární televizní soutěžní pořad 10x odpověz. Počínaje
těmito Listy naleznete v každém jejich čísle
po jedné soutěžní otázce, vztahující se k historii či současnosti Prahy 14. Aby se do soutěže mohlo zapojit co nejvíce čtenářů, ulehčili jsme vám úkol tím, že si můžete vybrat jednu ze čtyř možností, stejně jako je tomu
v další velmi populární televizní soutěži, sou-

SOUTĚŽNÍ KUPON
(možno vystřihnout)

10x o Praze 14, otázka č. 1:
Předchůdcem Listů Prahy 14, které
začaly vycházet v roce 1995, byly:
a) Hloubětínské listy
b) Zpravodaj Černého Mostu
c) Kyjské listy
d) Svazácké listy

časném Milionáři. Tu z nich, o níž si myslíte,
že je správná, zatrhnete. Odpovědi nám posílejte nejpozději do 15. příslušného měsíce na
korespondenčním lístku (nalepíte vystřižený
soutěžní kupon nebo odpověď napíšete - obojí je platné), případně můžete využít mailové pošty (listyprahy14@p14.mepnet.cz). Ze
správných odpovědí vždy vylosujeme tři
výherce, na které čekají ceny v tomto pořadí: 1) poukázka v hodnotě 250 Kč na knihu
dle vlastního výběru v knihkupectví Trávníček, 2) CD zpěváka Hynka Tomma z Černého Mostu, 3) dárek od nákupního a zábavního Centra Černý Most. Jako bonus obdrží každý z výherců po jednom výtisku
obrazové publikace Praha 14 v zrcadle času.
Vzhledem k tomu, že nejsme vybaveni na posílání výher, žádáme soutěžící, aby uvedli
svoji adresu. O výhře každého písemně vyrozumíme, ceny budou k převzetí připraveny
v naší redakci. Pokud se stane, že podruhé vyhrajete např. druhou cenu, můžete si místo CD
Hynka Tomma zvolit dárek od CČM (ten nebude stále stejný). Na závěr celé soutěže připravujeme velké slosování, do něhož zařadíme ty z vás, kteří správně zodpoví z deseti otázek alespoň pět. Trojici výherců velkého
slosování koncem roku čekají hodnotné ceny.
jš, vok

Netradiãní vodní hry
Městská část Praha 14 společně s vedením
bazénu v Hloubětíně pořádají netradiční vodní hrátky pro děti. Hry se uskuteční ve čtvrtek
18. března od 12.30 do 14.30 hodin v Plaveckém a sportovním areálu v Hloubětíně, Hloubětínská č. 80. Sponzorem akce je firma SIKO
koupelny.

Komorní koncert
Ve středu 10. března se v Galerii 14, nám.
Plk. Vlčka 686, uskuteční komorní koncert zahraje vám duo RENAISSANCE (housle +
harfa). Na programu budou skladby J. S. Bacha, A. Vivaldiho, B. Smetany, A. Dvořáka aj.
Začátek v 18 hodin, vstup volný.

V˘zva organizacím
V současném globalizovaném světě prožíváme informační explozi. Jenom kolik se
toho děje na území naší městské části, na
ploše zhruba třinácti a půl kilometrů čtverečních. Něco zaznamenáme v našich, a doufáme, že i vašich Listech, hodně se objevuje na
webových stránkách Prahy 14 a také na informačních tabulích. Ne o všem ale víme. Kromě tradičních organizací, spolků, jednot,
kroužků a klubů typu Slavoje Hloubětín,
který vyvíjí svou činnost už ve třetím století, totiž existuje celá řada nově vzniklých
různorodých společenství se stejným zaměřením - na volný čas. Jejich nabídka určitě
zajímá také ostatní, proto od února přicházíme s větším prostorem pro tuto prezentaci.
Poprvé máte v rukou Listy Prahy 14 se čtyřiadvaceti stranami, což je průlom v rotačním tisku téměř revoluční. Ani tento rozšířený rozsah ale není nafukovací. Proto nabízíme další možnost, kterou je aktualizovaná
rubrika volný čas na našich webových stránkách. Tam by se měly objevovat akce, o kterých chcete informovat ostatní. Před i po,
slovy i obrázky. Máte-li o tuto spolupráci
zájem, přihlaste se co nejdříve na adrese
listyprahy14@p14.mepnet.cz, ať se o vás
ví. Když už máme tu čest žít v době informační exploze...
red
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Staãí se rozhlédnout

Foto Gen v Galerii 14
Ve středu 11. února 2004 bude v 17 hodin zahájena výstava fotografií Igora
Chovance. Vernisáž zpestří svým vystoupením Quartetto da Camera, úvodní slovo přednese Emanuel Šíp, o dobrou náladu se opět postarají osvědčené „putně“ lahodný mok - z Tokaje a Moldávie.

Igor Chovanec se narodil v roce 1965 na
Slovensku - v Rimavské Sobotě, od roku
1983 žije v Praze. Fotografování je jednou z jeho zálib, věnuje se mu již od svých šesti let. Začínal s fotoaparátem Ljubitelj a svitkovými filmy formátu 6 cm x 6 cm, po několika letech
však začal využívat kinofilm a vystřídal několik značek fotoaparátů, od Smeny přes Zenit až
po Yashicu. Přechod mezi černobílými a barevnými snímky tvořilo období, kdy pořizoval barevné diapozitivy: některé z nich dodatečně
transformoval na barevné fotografie.
Cílem hledáčku jeho fotoaparátu byla od
začátku příroda a architektura, časem přibyla
dopravní tematika. Jeho současný široký záběr dokumentuje i tato expozice, kterou lze
rozdělit na několik částí:

V poslední době Igoru Chovancovi na jeho
uměleckou zálibu příliš času nezbývá, protože
jeho podnikatelská činnost je rozsáhlá, navíc
je už přes rok fotografem bez vlastního fotoaparátu - ten svůj (včetně digitální videokamery a dalšího příslušenství) zapomněl na nádraží v Plzni. Další fotoaparát v pořadí bude
zřejmě již rovněž digitální.

◆ fotografie krajiny,
◆ fotografie architektury,
◆ fotografie člověka,
◆ noční fotografie,
◆ umělecká fotografie,
◆ makrofotografie.

Připravovaná výstava fotografií Igora Chovance bude sice v pořadí teprve jeho druhou,
ale již ta první - v zimě roku 2003 - vyvolala
značný ohlas, jistě i proto, že narušila přetrvávající představy o jednostranném zaměření
autora. Právě dopravní tematika, jež byla s jeho jménem spojována, na letošní výstavě
schází, neboť se jedná o soubor tak rozsáhlý,
že by si zasloužil samostatnou prezentaci; dokumentární fotografie pro změnu není těžištěm jeho zájmů.
Ačkoliv se on sám považuje za lepšího
amatéra, jeho snímky už ozdobily titulní strany různých periodických či neperiodických
tiskovin (včetně vládních nebo reprezentujících Českou republiku na jejích zastupitelských úřadech v zahraničí) i drobné předměty
denní spotřeby jako krabičky zápalek, kalendáříky, hrací karty, puzzle, pohlednice či telefonní karty.

Jako host na této výstavě předvede své
snímky Ina Susha z Běloruska (1973, Minsk),
jež se fotografováním zabývá amatérsky již
několik let a se svým fotoaparátem Canon se
ráda vrací i do své rodné země - díky tomu ji
může všem návštěvníkům Galerie 14 aspoň
trochu představit.
Partnerem výstavy jsou firmy Allied Progress Consultants a Infram a. s. Praha 14 specialista pro přípravu a zajištění realizace
pozemních, dopravních a inženýrských staveb
včetně sanace betonových konstrukcí.
red

Po vernisáži malujících kantorů se 14. ledna uskutečnil v Galerii 14 koncert komorní hudby Pražského dechového kvinteta (Jan Riedlbauch - flétna, Jurij Likin - hoboj, Vlastimil
Mareš - klarinet, Miloš Wichterle - fagot, Jan Vobořil - lesní roh).
foto: jš
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Rozpoãet Mâ Praha 14
Rozpočet MČ Praha 14 je jedním z hlavních nástrojů místní samosprávy
k realizaci jejích cílů. Sestavování rozpočtu se řídí zákony č. 250/2000 Sb. (o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů), č. 131/2000 Sb. (o hlavním městě
Praze), ve znění zákona číslo 145/2001 Sb., a Statutem hlavního města Prahy.
provozování výherního hracího přístroje
apod. Nezanedbatelnou příjmovou položkou
„daňových příjmů“ je daň z nemovitostí. Tu
Pﬁíjmy
217 337 000 Kã
V˘daje
220 594 000 Kã
vybírá příslušný finanční úřad a posléze se
prostřednictvím Magistrátu hlavního města
z toho
bûÏné
212 814 000 Kã
Prahy vrací zpět městské části, na jejímž úzekapitálové
7 780 000 Kã
mí se nemovitost nachází. „Nedaňové příjFinancování
3 257 000 Kã
my“ tvoří příjmy z poskytování služeb - jedná
se např. o nájem hrobů apod. Dále jsou zde
Rozpočet MČ Praha 14 na rok 2004 schválirozpočtovány ostatní nedaňové příjmy jinde
lo Zastupitelstvo MČ Praha 14 na svém 8. zanezařazené, tedy identifikované, ale zcela nasedání, které se konalo dne 8. ledna 2004. Rozhodilé, netypické příjmy, které nelze zařadit
počtové provizorium, Zastupitelstvem schváledo jiné položky. Do „nedaňových příjmů“
né 16. prosince 2003, tedy sloužilo opravdu jen
patří též přijaté sankční platby podle obecně
krátce pro překlenutí začátku roku.
závazných norem, dále pokuty ukládané MČ
Zpracování návrhu rozpočtu MČ Praha 14
Praha 14 za porušení obecně závazných vyna rok 2004 byla věnována maximální pozorhlášek. Jako každý rok představují největší
nost. První varianty rozpočtu byly připravovápříjmovou položku dotace od hlavního měsny již v září minulého roku.
ta Prahy (HMP) a dotace ze státního rozV oblasti příjmů byly zohledněny legislapočtu. Při stanovování výše dotace z rozpočtu
tivní úpravy a případně i meziroční tempo výHMP pro rok 2004 byl původně vzat za závoje příjmů podle jednotlivých položek rozklad rok 2001 a meziroční nárůst 2001/2002.
počtu. Příjmy dělíme na „daňové příjmy“,
Tímto výpočtem byla MČ Praha 14 znevý„nedaňové příjmy“ a „dotace“. Mezi „daňové
hodněna, což vyvolalo další jednání mezi Prapříjmy“ patří správní poplatky vybírané ve
hou 14 a hlavním městem. Vedla k úspěchu,
smyslu zvláštního zákona za úkony, které zavýše dotace pro rok 2004 byla pro naši městjišťuje MČ Praha 14 pro občany bydlící na
skou část stanovena odlišně: nyní je základem
tomto území, např. stavební povolení, vydávávýpočtu rok 2003, s násobkem koeficientu nání živnostenského oprávnění, změna v živnorůstu příjmů z daní způměrovaných za roky
stenském oprávnění, ověřování listin apod.
2001/2002 a 2002/2003. Pro naši městskou
Dalšími příjmy zařazenými do „daňových příčást tato změna znamenala navýšení dotací
jmů“ jsou místní poplatky. Jsou klasickou foroproti roku 2003 o více než 6 milionů korun.
mou daně, kterou vybírá MČ Praha 14 ve
Do rozpočtu byly dále zapojeny také příjmy
smyslu zvláštního zákona - poplatek ze psů,
ze zdaňované (hospodářské) činnosti. K fipoplatek za užívání veřejného prostranství,
nancování slouží finanční prostředky z fondu
poplatek z ubytovací kapacity, poplatek za
rozvoje a rezerv.
Ve výdajové části byly do rozpočtu zapracovány po projednání
Pﬁíjmy
s jednotlivými vedoucími odborok 2003
rok 2004
rů a řediteli základních a mateřschválen˘ rozpoãet schválen˘ rozpoãet
ských škol jejich požadavky.
Schválený rozpočet v členění dle
DaÀové pﬁíjmy
22 219 000 Kã
23 300 000 Kã
odborů úřadu zajišťuje finanční
NedaÀové pﬁíjmy
2 763 000 Kã
2 753 000 Kã
rámec potřebný k tomu, aby
Dotace
179 788 000 Kã
162 584 000 Kã
MČ Praha 14 plnila veškeré své
Celkem
204 770 000 Kã
188 637 000 Kã
závazky a povinnosti. Odbor
ZdaÀovaná ãinnost
28 548 000 Kã
28 700 000 Kã
hospodářské správy zajišťuje
Financování
- 3 389 000 Kã
- 3 257 000 Kã
provoz úřadu (nákup služeb - telekomunikace, poštovní styk,
energie, nákup materiálu, výpoPﬁíjmy celkem
četní techniky, náhradních dílů
k výpočetní technice, opravy
a údržbu hmotného majetku
a další náklady). Odbor informatiky má na starosti veškerý
servis a údržbu počítačové sítě
úřadu. Oddělení kultury a občanských záležitostí zajišťuje
kulturní akce pořádané v naší
městské části. Oproti roku 2003
zde letos došlo k nárůstu rozpočtu, protože se počítá s mimořádnými kulturními a společenskými akcemi pořádanými k 10. vý-

Rozpoãet na rok 2004

ročí naší městské části. Ve výdajích odboru
sociálních věcí a zdravotnictví se promítají
výdaje na sociální dávky - dotace ze státního
rozpočtu na péči o staré občany, dávky sociální péče pro rodinu a děti, dávky na sociálně
vyloučené, dávky pro osobu blízkou, příspěvek na zvláštní pomůcky, příspěvek na úpravu
a provoz bezbariérového bytu, příspěvek na
zakoupení, opravu a zvláštní úpravu motorového vozidla, příspěvek na provoz motorového vozidla, příspěvek na individuální dopravu
dle zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti. Je zde zahrnuta také pečovatelská služba, kterou v naší městské části vykonává Český červený kříž. V rámci ostatní sociální péče
pro děti a mládež jsou zde také plánovány výdaje na služby ošetřovatelek trojčat dle vyhlášky č. 182/1991 Sb. Lékařskou službu první pomoci (LSPP) pro děti a dospělé pro Prahu 14 a zároveň pro správní obvody Praha 20
- Horní Počernice - a Praha 21 - Újezd nad Lesy - zajišťuje obstaravatelská firma M. DELTA s.r.o. Částka 1 milion korun představuje
úhradu nákladů LSPP počátkem roku, do doby, než bude vyřešeno její financování ze
zdrojů hlavního města Prahy (krytí nákladů na
lékařskou službu první pomoci je požadováno, tak jako v roce 2003, na hlavním městě
Praze). Rozpočet odboru školství zahrnuje
neinvestiční dotace poskytované školským
zařízením v naší městské části, jedná se o deset mateřských a šest základních škol a rezervu na případné havárie ve školských objektech. Odbor výstavby a dopravy zajišťuje
mj. správu a údržbu pozemních komunálních
komunikací, včetně čištění, úklidu sněhu
a kropení. Odbor životního prostředí se stará o údržbu a obnovu veřejné zeleně v naší
městské části. V odboru ekonomiky a správy majetku nejvyšší částku tvoří mzdové
prostředky pracovníků úřadu a s nimi související odvody zdravotního a sociálního pojištění. Pro rok 2004 se počítá s 206 zaměstnanci úřadu. Ve výdajové části rozpočtu jsou též
zahrnuty vyhlášené granty na veřejně prospěšné účely ve výši 500 tisíc korun, v průběhu roku však budou na granty převedeny další finanční prostředky (minimálně 800 tisíc
korun) z příjmů z výherních hracích automatů. Odbor územního rozvoje má na starosti
investice, které jsou v letošním roce rozpočtovány ve výši 7 780 000 Kč.
Nejvyšší nárůst ve výdajové části ve srovnáním s rokem 2003 zaznamenaly právě kapitálové výdaje. Jedná se o následující akce:
KOMUNIKACE RAJSKÁ ZAHRADA
Úpravu vozovek ve čtvrti Rajská zahrada
provádí městská část postupně od roku 2000.
Dosud tak byly upraveny ulice Koclířova
a Kačínská. V roce 2004 je plánována úprava
ulic Svatojánská a K Viaduktu až k podjezdu
pod železnicí, kde stavba naváže na úpravu
provedenou v rámci akce Magistrátu hlavního
města Prahy (MHMP) „Technické vybavení
Kyje-Hutě“. Stavba je již několik let mezi prioritními akcemi „Rozvoje městské části“, byla projednána v komisi regionálního plánování i ve finančním výboru, které ji doporučily
ke schválení.
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na rok 2 0 0 4
V˘daje
Odbor hospodáﬁské správy + odbor informatiky
Odbor kultury
Odbor sociální
Odbor ‰kolství
Odbor územního rozhodování
Odbor v˘stavby
Odbor Ïivot. prostﬁedí a dopravy
Odbor ekonomiky a správy majetku
Redakce Listy Prahy 14
BûÏné v˘daje celkem
Kapitálové v˘daje celkem
Celkem

Projektová dokumentace - KOMUNIKACE
Jedná se o zajištění podkladů pro
stavební projektovou dokumentaci
a zadávací dokumentaci na výběrová řízení u odsouhlasených akcí: dokumentace v oblasti komunikací Rajská zahrada, Aloisov (ul. Tálinská a okolí), Jiráskova čtvrť. První
přípravné práce navázaly na provedení inženýrských sítí v letech 1996
až 1998.
Projektová dokumentace
- KANALIZACE
Dokumentace v oblasti kanalizací
- tlaková kanalizace ulic Broumarská, Plumlovská navazuje na rekonstrukci komunikace
Broumarská. Přípravy probíhají již od roku
1999, kdy se o rekonstrukci vozovky začalo
uvažovat.
OBYTNÝ SOUBOR
BROUMARSKÁ SEVER + JIH
Projektová dokumentace pro územní řízení
obytného souboru při ulici Broumarská, který
bude umístěn na jižní straně mezi komunikací
Broumarská a potokem Rokytka a na severní
straně mezi komunikací Broumarská a Kyjským rybníkem, na pozemcích 84/1, 81 a 80/1
kat. území Kyje.
Kapacita obytného souboru bude cca 125
bytových jednotek všech kategorií včetně
podzemních garážových stání a nebytových
prostor v přízemí objektů. Projekt zahrnuje
i návrhy chodníků a komunikací, sadových
a terénních úprav přilehlého okolí.
Vydáním územního rozhodnutí budou
zhodnoceny dosud nevyužité pozemky, které
byly svěřeny do správy MČ Praha 14, a tím
budou připraveny pro další jednání. První kroky byly provedeny již v roce 2000, poté co došlo ke svěření prvních pozemků.
UBYTOVNA BROUMARSKÁ
Objekt v Broumarské čp. 25 se sedmi bytovými jednotkami se od r. 2002 využívá pro náhradní ubytování neplatičů a v současnosti je
plně obsazen. Investiční záměr na jeho rozšíření o 24 bytových jednotek je součástí širší
koncepce řešení problematiky neplatičů v objektech svěřených MČ Praha 14.
Byty uvolněné po neplatičích jsou dále pronajímány na základě výběrových řízení s podmínkou odkoupení pohledávky. K dnešnímu

rok 2003
schválen˘ rozpoãet

rok 2004
schválen˘ rozpoãet

20 019 000 Kã
591 000 Kã
42 615 000 Kã
47 080 000 Kã
150 000 Kã
100 000 Kã
12 000 000 Kã
75 506 000 Kã
630 000 Kã
198 691 000 Kã
2 690 000 Kã
201 381 000 Kã

22 776 000 Kã
1 454 000 Kã
45 296 000 Kã
47 646 000 Kã
200 000 Kã
2 450 000 Kã
11 500 000 Kã
80 743 000 Kã
682 000 Kã
212 747 000 Kã
7 780 000 Kã
220 527 000 Kã

V˘daje celkem

dni bylo takto na nájemném uhrazeno zhruba
1 495 000 Kč a na poplatcích z prodlení
a soudních výlohách cca 2 090 000 Kč.
Uvedený koncept se zabývá využitím pozemku včetně stávajícího objektu, u něhož se
počítá s nástavbou, realizovanou v několika
etapách. V první etapě je navrženo vybudování osmi bytových jednotek, pokračovat se bude výstavbou objektu se šesti byty a dostavbou prvního patra na stávajícím objektu v počtu osmi bytových jednotek. Stavba bude
završena spojovacím článkem se dvěma bytovými jednotkami. Kromě zajištění technického vybavení (rozvod vody, kanalizace, elektroinstalace) se počítá se zřízením parkoviště.
V rozpočtu investic na r. 2004 je zahrnuto vypracování dokumentace k územnímu řízení,
dokumentace ke stavebnímu povolení, dokumentace pro provedení stavby, podkladů pro
vyhledání dodavatele stavby a zajištění autorského dozoru. Vlastní realizace projektu
v průběhu jednotlivých etap závisí na finančních možnostech městské části Praha 14 a také na tom, jaká bude v následujících letech
skutečná potřeba náhradního ubytování.
ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ rekonstrukce kuchyně
Na základě nálezu Hygienické stanice
hlavního města Prahy budou v prostorách výdejny jídel a vyvařovny vyměněny dlažby
a elektroinstalace.
MĚSTSKÝ KAMEROVÝ SYSTÉM
Jedná se o instalaci dvou až tří kamer na vytypovaných místech na území městské části Praha 14 v rámci městského kamerového systému,
zřízeného Magistrátem hlavního města. Podmínkou instalace kamer je 50% finanční spoluúčast městské části. Záměr byl projednán v ko-

misi Rady MČ Praha 14 pro prevenci kriminality a ve finančním výboru Zastupitelstva MČ,
které jeho realizaci doporučily.
ODBOR HOSPODÁŘSKÉ SPRÁVY
Odbor hospodářské správy zajišťuje pořízení hmotného a nehmotného investičního majetku, dle požadavků jednotlivých odborů úřadu, zejména odboru informatiky. V roce 2004
je potřeba dokoupit kopírovací stroje, rekonstruovat nevyhovující klimatizační jednotku
pro servery, rozšířit telefonní ústřednu a zajistit speciální elektronický zabezpečovací
systém pro odbor krizového řízení.
Dále bude v průběhu roku 2004 dokončena
přestavba a modernizace počítačové sítě. Počítá se s náhradou aktivních prvků sítě a jejich
modernizací včetně výměny a modernizace
serverů. V současnosti probíhá výběrové řízení na dodávku softwarového vybavení. Platební podmínky a finanční náročnost budou
známy až po jeho ukončení.
Mimo tyto investiční akce jsou do rozpočtu hlavního města Prahy zařazeny následující investice související s naší městskou
částí, které bude realizovat odbor městského investora MHMP:
■ 295 340 000 Kč - Černý Most II, 5. stavba
■ 121 748 000 Kč - Technické vybavení Kyje-Hutě
■ 24 000 000 Kč - Technické vybavení Jahodnice
■ 30 960 000 Kč - Černý Most II, 4. stavba
■ 368 280 000 Kč - Vysočanská radiála
■ 16 400 000 Kč - Úprava křižovatky včetně
odbočovacího pruhu Kolbenova x Kbelská
■ 11 900 000 Kč - Rekonstrukce mostu a komunikace Broumarská
■ 33 220 000 Kč - Lipnická - Ocelkova
■ 4 500 000 Kč - Rekonstrukce objektu Domu dětí a mládeže v Praze 14 na Černém
Mostě
Dodatečně byly do rozpočtu hlavního města Prahy zařazeny ještě dvě investiční akce týkající se naší městské části:
■ 1 400 000 Kč - Tlaková kanalizace Broumarská
■ 600 000 Kč - Odkanalizování zástavby
v ulici Plumlovské
Finanční plán zdaňované činnosti MČ
Praha 14 na rok 2004 byl schválen s objemem výnosů ve výši 90 802 000 Kč a s objemem nákladů ve výši 90 959 000 Kč. Účetně
tedy tento plán předpokládá ztrátový hospodářský výsledek na konci roku 2004, ale co se
týče čistých příjmů, MČ Praha 14 díky splátkám privatizace z minulých let bude opět
schopna podpořit rozpočet v rámci své hlavní
činnosti částkou cca 28 milionů korun. Tyto
finanční prostředky v rozpočtu pokrývají výdaje, na které jsme neobdrželi státní ani magistrátní dotaci. Z nákladů zdaňované činnosti mezi nejvýznamnější patří opravy a správa
bytového fondu, jež jsou pro rok 2004 plánovány v rozsahu cca 55 milionů korun.
Městská část Praha 14 pro rok 2004 sestavila rozpočet, který je sice dle metodiky o sestavování rozpočtu schodkový. Schodek ale
bude kryt zejména zapojením fondu rezerv
a rozvoje. Městská část Praha 14 proto nebude v roce 2004 nucena řešit vzniklou situaci
půjčkou nebo úvěrem, tedy zapojením cizích
finančních prostředků.
Mgr. Daniel Rovan, zástupce starosty
Ing. Kateřina Abou Chahine
odbor ekonomiky a správy majetku
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Třináctiletí Tomáš
Stádník a David
Knap, fotbaloví žáci
Slavoje Hloubětín, se
na společném hraní
dohodli při jednom
tréninku.
„Byli jsme tady první už od sedmi, hledali jsme vchod, nikde nikdo, tak jsme
vlezli do bazénu,
teprve potom nás poslali na to správné
místo u klubovny.
Teď máme za sebou
už tři prohrané sety,
vypadá to, že ve fotbale jsme lepší, tady
Zkušenější z dvojice Kotočových podává bedlivě sledována dcerou.
na nás zbyde asi jen
soutěž útěchy.“
e sobota 17. ledna, půl osmé ráno, poMatka a dcera Kotočovy absolvovaly celý
šmourno, tma. V tenisové hale v Hlouběturnaj pod přísným dohledem otce, trenéra,
tínské ulici už je několik párů připraveno
manažera i maséra v jedné osobě.
bojovat o pohár starosty městské části Pra„Do turnaje jsme se ale přihlásily samy, doha 14, další se ještě trousí. Nepřichází ale
četly jsme se o něm v lednových Listech a ani
žádná celebrita šoubyznysu, a tak se losochvilku jsme s účastí neváhaly. Nejsme vůbec
vání ujímá autor těchto řádků. Dvě skupiny
sehrané, protože na kurtu hrajeme po celý rok
po pěti deblech, hraje každý s každým na jeproti sobě. Při zápasech se občas dohadujeme,
den set, první čtyři postoupí do čtvrtfinále,
ale to vidíme také u chlapů, takže snad nevypáté dvojice ze skupin sehrají zápas útěchy.
padáme jako hašteřivé ženské.“
Sobotní čas už se dávno přehoupl
přes poledne, dvojice se průběžně
lehce občerstvují, u televize probírají
souběžně probíhající Zlatou lyži na
Vysočině, k dobré náladě vedle lyžařů přispívají také paní Eugenie Čechová a Jitka Klimešová z oddělení
kultury a Romana s Danou z místní
tenisové školy, které mají organizačně všechno pod kontrolou.
Je přesně 15.10 hodin a František Valenta, mimo jiné předseda TJ Slavoj
Tesla Hloubětín, podává a se spoluhráčem Milošem Raškem také vyhrává první game finálového utkání.
Miloš Rašek s Františkem Valentou studují termín odvety. Oba šedesátníci se sice usmívají, ale
o polovinu mladší dvojice Miloslav
Nikdo neprotestuje, před námi je 28 zápasů,
Malý s Mikolášem Čechem vzápětí vyhrává
první z nich začíná přesně v 8.25 hodin,
čtyři hry za sebou. I po těch více než sedmi
je dost času seznámit se s některými aktéry.
hodinách trvání turnaje jsme svědky kvalitníJeden debl je smíšený, v jednom jsou dvě
ho tenisu s tvrdými servisy, zdařilými returny,
dramatickými výměnami i častými souboji na
ženy, registrujeme i tříčlenný tým s hrajícím
náhradníkem, zbytek tvoří muži,
mezi nimiž je věkový rozdíl plných
55 let. I v dnešním světě preferujícím mládí dejme přednost nejstaršímu účastníkovi, kterým je Bohuslav Pšád, 26. ledna osmašedesátiletý.
„O turnaji jsem se dozvěděl z informační tabule na náměstí v Hloubětíně, hned jsem volal parťáka Jirku Skálu, se kterým chodím pravidelně hrát na Pragovku. Je to bezva
akce, já jsem tady vlastně opět po
letech, kdy se přetlakovka otevírala. Všechno klape, povrch je slušný.
Ideální je, že každý si zahraje mini- Nejstarší účastník soutěže Bohumil Pšád hrál jako
málně pět zápasů.“
zamlada.

Tenis na úrovni

J

síti. Rašek s Valentou sice ještě snižují na 2:4,
ale sil už jim znatelně ubývá, a tak jsme
přesně v 15.35 hodin, po pětadvaceti minutách, svědky posledního míče finále i celého
turnaje.
Vítězové jsou spokojeni, přebírají pohár
starosty, Mikoláš Čech pospíchá, protože
místo v 19 hodin má dnešní divadelní představení už o dvě hodiny dříve, Miloslav Malý si vychutnává triumf podstatně klidněji
a poražení se ve vzácné shodě těší na odvetu při příštím turnaji pro neregistrované.
Další podařená akce k 10. výročí vzniku
městské části Praha 14 je za námi, viděli
jsme zimní tenis na úrovni, takže zbývá už
jen uvést termín dalšího turnaje ve čtyřhře
pro neregistrované, který se uskuteční v sobotu 15. května 2004 na kurtech ZŠ Bratří
Venclíků.

Halov˘ fotbal

Na sklonku loňského roku se v tělocvičně
ZŠ Generála Janouška uskutečnil druhý ročník romského turnaje v sálové kopané, kterého se zúčastnilo osm celků. Hrálo se 2x15 minut s brankářem a čtyřmi hráči v poli. Ve vyrovnaném finálovém utkání pořadatelé
z občanského sdružení Adam Praha-Černý
Most podlehli borcům z Karlových Varů
těsně 3:4. V boji o třetí místo
porazila Jihlava mužstvo
Mělníka. Týmy z Českého
Krumlova, Vršovic (na
snímku),
Barrandova
a také výběr Úřadu MČ
Praha 14 už teď poctivě
trénují a těší se na odvetu
při třetím ročníku tohoto
turnaje.

Vydry na snûhu
S nabídkou volných míst na období jarních prázdnin přichází vodácko-turistický
oddíl Vydry, který se od 6. do 13. března
chystá do Jeseníků, konkrétně na chatu
Výsluní v Koutech nad Desnou. Ke slovu
přijdou sjezdovky, běžky i saně, iglú, sněhulák a také celotáborová hra. Další informace poskytne největší vydra Linda Dvořáková na telefonech 604 337 913 nebo
220 804 079. E-mail: vydry@volny.cz,
pindrusche@seznam.cz
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a nečekaném šestém místě podzimní tabulky pražského přeboru se umístil nováček této soutěže, fotbalisté TJ Kyje. S trenérem Milošem Duškem jsme se úvodem rozhovoru vrátili k hodnocení první poloviny
soutěže, která po historickém postupu nezačala pro jeho svěřence právě nejlíp. Po pěti kolech měli na svém kontě pouhé tři body.
„To byl skutečně strašný vstup do soutěže.
Pak jsme se ale rozkoukali, částečně obměnili
kádr, zlepšila se tréninková morálka a výsledkem bylo zkvalitnění herního projevu mužstva,
které přineslo nevídanou sérii sedmi zápasů bez
porážky. Výrazně nás podrželi naši skvělí fandové, oporu jsme měli ve vedení fotbalového
oddílu, konkrétně v předsedovi Martinovi Dobiášovi, a tak teď v Kyjích panuje všeobecná
spokojenost se ziskem dvaadvaceti bodů
a umístěním v první polovině tabulky.“
● Asi vás ale netěší střelecká produktivita,
vždyť jen tři týmy ze šestnácti nastřílely méně
gólů než vaši hráči.
„Z pětadvaceti branek jich navíc Dominik
Hudák sám dal deset. Na tom musíme ještě
zapracovat.Teď v lednu jsme byli na týdenním
soustředění v Desné u Tanvaldu, kde jsme měli vynikající podmínky k nabírání fyzické
kondice v zasněženém terénu. Navíc jsme využívali i velkou halu a na regeneraci bazén.
Tréninky probíhaly dvou- i třífázově, ten týden přípravy navíc se na jaře určitě projeví.
Teď pokračujeme zimním turnajem našeho

Spokojenost v KYJÍCH
oddílu, který končí v polovině února. Po něm
budou následovat přátelská utkání, nácvik některých herních situací, a hlavně se zaměříme
na tu nešťastnou střelbu.“
● Jakým kádrem momentálně disponujete
a počítáte ještě s nějakými změnami v přestupním termínu, který končí posledním ledovým dnem?
„Hovoříme spolu 25. ledna, takže naši výboři mají ještě na eventuální posily skoro týden. Ale moc změn v současném kádru už asi
nezaznamenáme. S asistentem Václavem Turkem počítáme s tímto kádrem: May, Harsín,
bratři Bínové, Gábor, Lampír, Špalek, Rajk,
Hudák, Trpišovský, Ploc, Bureš, Pavel a Dušan Štěpánkovi, Švec, Mašek, Petr Svoboda,
Jeřábek a Hataš. Někdo může mít střídavý
start, někdo se může do kádru dostat z B týmu, který vede s přehledem svou skupinu druhé třídy. Záleží na každém hráči.“
● Jarní část pražského přeboru začínáte na
hřišti Přední Kopaniny, která na druhém místě ztrácí na vedoucí Motorlet sedm bodů a ještě určitě nevzdala boj o postup. Tam budete
bodovat těžko. Vůbec, kolik bodů asi na jaře
přidáte k těm dosavadním dvaadvaceti?
„My takhle nepočítáme, ale v každém případě chceme uhrát tolik bodů, abychom skončili v klidném středu tabulky a vyhnuli se tak
náročným bojům o záchranu. Vždyť v případě

Pohodové fitness
Jsou pohybová studia, posilovny, fitcentra
a další zařízení podobného typu, která působí
stísněným dojmem, šedě. Zejména ta na pražských sídlištích. Opakem na vás dýchne fitness ve druhém podlaží obchodního domu
HASSO na Černém Mostě. Barevně sladěný
interiér s jednou prosklenou stěnou, sníženým
podhledem, s architektonicky vtipně řešenými
detaily, to vše jen odráží účelové propojení
provozovatele S - Projekt Praha a S - Fitness
Praha. Stejně pestrá je i nabídka tohoto rodinného centra, které je otevřeno kromě Štědrého
dne a Nového roku denně od devíti do dvaadvaceti hodin. Jen rozcvičit se můžete na deseti strojích, na dalších třiceti „mučidlech“ lze
pak posilovat všechny partie těla. Pokud nevíte, jak na to, žádný problém. Po stanovení
sportovní diagnostiky vám personál odborně
a s úsměvem sestaví cvičební plán.
Součástí členitého sektoru je také sportbar
s nezbytnými nápojovými doplňky, výživou,
minerály, vitamíny, se zdravým občerstvením
a základním sportovním vybavením. A také
dětský koutek, který jen umocňuje příjemný
dojem z celého prostoru. Vévodí mu postavy
kreslených pohádek, jež z pohledů umně překreslila čtrnáctiletá Lucka Hříbalová. Ovšem
děti ve fitnessu si nejen hrají, ale mají možnost
také cvičit s rodiči, se cvičitelkami gymaerobik
či body formu s využitím gumiček, malých činek, gymbalů, případně bedýnek. To vše v nádherném zrcadlovém sále o rozloze osmdesát
metrů čtverečních. Tady se odehrávají také
další formy cvičení ke zkrášlení těla, v němž
mají znatelnou převahu dívky a ženy. Aerobik,

kalanetika, hodiny zaměřené na tvarování problémových partií, integrální jóga, zpevňování
těla základními gymnastickými prvky, posilování v rychlejším tempu a jiné moderní formy
cvičení.
K úplnému výčtu všech aktivit ve fitnessu
patří ještě možnost zahrát si stolní tenis, využívat vířivku, solárium a také zahřívací kabinu s infračerveným zářením. Tady zajišťuje
systém infrasauny průnik paprsků do hloubky čtyř centimetrů našeho těla. Tím vzniká

Vzpomínka na Desnou.
neúspěchu pražských týmů v divizích může
sestupovat z přeboru i několik klubů.
Budeme se snažit o kvalitní hru, abychom
i na jaře uspokojili naše náročné fanoušky, jejichž počet se snad ještě zvýší.“
● Závěrečná otázka se týká fotbalového
areálu, který má letos projít výraznými úpravami.
Můžete čtenářům Listů prozradit, jaké budou?
„Chystáme se na tréninkové škvárové hřiště položit umělou trávu třetí generace, vybudovat osvětlení hřiště a rekonstruovat tribunu
s celým vnitřním vybavením. Modernizací zázemí fotbalového oddílu k nám chceme přilákat další žáky, protože nové podmínky jsou
nezbytným předpokladem dalšího rozvoje
mládežnického fotbalu.“
Děkuji za rozhovor, ať se v Kyjích daří fotbalově na hřišti i stavebně v jeho okolí, ať si
do ochozů najdou cestu další diváci.
zahřívací efekt, při kterém teplo proniká hluboko do svalové tkáně a do vnitřních orgánů.
Terapeutické účinky mají nesmírný rozsah.
Zvyšují rozpínavost tkáně, snižují ztuhlost
končetin i svalové napětí, mírní bolesti, stimulují krevní oběh a pomáhají při léčbě chorobných zánětlivých procesů kůže. Abychom
ale návštěvu druhého podlaží obchodního
domu HASSO nezaměnili za odbornou lékařskou přednášku, dejme slovo Michalu
Klimtovi, spolumajiteli firem S - Projekt
a S - Fitness Praha.
„Služby veřejnosti nabízíme od srpna 2002.
Bohužel loni 25. února nám objekt vyhořel,
do prázdnin jsme ho sice znovu uvedli do provozu, ale požár nám oddálil plánovanou přístavbu. Takže až letos v březnu začneme za
provozu budovat na sousední střeše novou tělocvičnu s plochou 170 čtverečních metrů,
máme vyprojektovány tři squashové kurty,
stojací solárium a další nezbytné zázemí. Výhodou je, že už při loňské rekonstrukci jsme
s přístavbou počítali, takže šatny a hygienická
zařízení jsou dimenzovány na vyšší počet návštěvníků. Jestli všechno dobře dopadne, tak
hned po prázdninách bychom rádi otevřeli
kompletní areál s celou parádou.“
Teď už záleží jen na majiteli objektu, zda
se tyto plány stanou skutečností, zda pohodové fitness, které nejen pomůže tělu, ale potěší i oko, bude ještě pohodovější. Nabídka služeb pro celou rodinu tak bude kompletnější.
A pokud byste před svou návštěvou potřebovali ještě nějakou konzultaci, určitě vám
ochotně poradí vedoucí provozu Hana Hříbalová na telefonních číslech 281 916 289 nebo
603 503 394. Pro úplnost dodejme, že v témže podlaží obchodního domu HASSO má jiný nájemce také hernu s bowlingem.

dvoustranu 8-9 připravil: Pavel Vokurka, foto: jš a archiv
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CO SE DùJE NEJEN V REGIONU
Poprvé ve
‰kole

Tradiční akcí žijí hlavně děti.

Dolnopoãernick˘
masopust
Třídenní svátek masopust se v Čechách
slavil už ve 13. století ve dnech předcházejících Popeleční středě, jíž začíná čtyřicetidenní
půst, končící o Velikonocích. Protože se datum
oslav Velikonoc měnilo, byl pohyblivým svátkem i masopust. V Dolních Počernicích na
přelomu tisíciletí tento svátek obnovili a letos
ve čtvrtek 19. února jej pořádají už popáté.
Maškarní průvod tady nechodí o víkendu
od domu k domu, jako třeba na jihu Čech, ale
ve všední den po různých provozovnách, institucích a firmách. Masopustem nejvíce žijí
děti, které pomáhají s přípravou, vymýšlejí
masky a podílejí se i na úpravě čepic a kokard
pro kapely, čítající až třicet hlav. A hlavně,
v den masopustu končí škola o hodinu dříve.
Průvod vyjde od budovy základní školy ve
13.30 hodin a pokračuje ulicemi Národních
hrdinů, Českobrodskou a Novozámeckou.
Ukončen bude masopustní veselicí v hotelu
Svornost, kde je na programu nejprve diskotéka Patrika Sychry a po ní bude k tanci a poslechu hrát dechová hudba Pralinka. Loňského masopustu se zúčastnilo téměř pět set lidí
od prvňáčků až po sedmdesátníky, letos se
možná objeví i mažoretky v dolnopočernických barvách, tedy v černé, zelené a žluté.
Přijďte se pobavit i vy, jste srdečně zváni.
vok

Koncerty na âM
V restauraci v ulici Kapitána Stránského
998 na Černém Mostě pokračují koncerty, nabízející hudbu rozličných žánrů. V lednu tu
pro návštěvníky připravili bosa-novu, šanson
a návrat k melodiím Beatles, v únorovém programu si můžete vybrat z následujících vystoupení:
6. 2. Hudba 60. let s dívčí bigbeatovou kapelou Gapa
13. 2. Legendární bluesman J. Šlupka Svěrák
20. 2. XXL - blues, funk, jazz
27. 2. A vůbec - osobitá hudba v podání profesionálních diletantů
ZŠ Bří Venclíků přijme na všední dny
od 16 do 22 hodin vrátného (důchodce).
Inf. na tel. 281 868 483, 281 867 337.

Na výsledky zápisu prvňáčků do šesti státních
škol v Praze 14 si ještě
nějaký čas počkáme, ale
podle slov vedoucí odboru školství Aleny Naidrové se dá předpokládat
účast nanejvýš 350 dětí,
tedy o celou stovku méně než loni. V Základní
škole Šimanovská v Kyjích jsme u zápisu zastihli zkušenou učitelku Šárku Jindrovou, která učí
necelou dvacítku letošních prvňáčků. „Předtím jsem měla pátou třídu, ale mám radši menší
děti. Je to práce, která vyžaduje trpělivost, děti je třeba chválit a zase chválit, ale
jsou vidět velké výsledky. Moji prvňáci už teď
umí dobře číst a píšou perem. Pracujeme ve
skupinách a ve dvojicích, soutěžíme, při čtení
děti odpočívají na koberci - do školy chodí
strašně rády, nemáme vůbec žádnou absenci.“
Spokojeni jsou podle jejích slov i rodiče.
foto: vš

Péťa Mojko z Kyjí do školy dojíždět nemusí.
A proč pro své děti volí právě Kyje? „Bydlíme
na Černém Mostě, ale radši jsme chtěli menší
školu, našli jsme si ji na internetu,“ řekla nám
u zápisu maminka Marcelky Haltufové.

Téma „pro ãtrnáctku“
K expozici, připravené Muzeem hlavního
města Prahy k loňskému 120. výročí založení, nabízející poklady z jeho sbírek, přibyla
nedávno další zajímavá výstava - Portréty
osobností. Galerii portrétů významných jedinců 20. století, zejména Čechů, zaznamenaných fotografem Ladislavem Sitenským
v letech 1940 až 2000, doplňují i českoslovenští letci RAF - téma pro obyvatele Prahy
14 nanejvýš aktuální. V roce, kdy naše městská část slaví desáté výročí vzniku, by nejen
obyvatele Černého Mostu, kde řada ulic nese
jejich jména, mohlo alespoň takovéto seznámení s nimi zajímat.

Obě výstavy můžete navštívit do 28. 3. denně kromě pondělí od 9 do 20 hodin, každý
první čtvrtek v měsíci je otevřeno do 20 hodin, navíc se symbolickým korunovým vstupným.

Za informacemi
do Kontaktu
Městské centrum sociálních služeb a prevence, financované Magistrátem, po velkém
ohlasu publikace „Informace, kontakty a sociální služby pro seniory“ vydalo další užitečnou příručku, tentokrát určenou zdravotně
handicapovaným. Kromě distribuce na úřady
všech městských částí ji zájemcům poskytují
zdarma ve svém informačním centru Kontakt
v podchodu metra B na Palackého náměstí.
Toto bezbariérové zařízení s rozsáhlou nabídkou bezplatných poraden, jež vychází vstříc
nejen potřebám jednotlivců, ale i některých
neziskových subjektů postrádajících vlastní
prostory, si za čtyři roky svého působení vybudovalo rozsáhlou informační databázi, pokrývající státní i nestátní sektor. Rozsáhlý adresář poskytovatelů sociálních služeb pro oblast Prahy je zatím k dispozici na webových
stránkách, ale zhruba do měsíce bude vydán
jako další z řady připravovaných brožur.

Îivot 90 seniorÛm
Občanské sdružení Život 90, působící
v Domě Portus nedaleko stanice metra Národní, rozšířilo své služby o respitní a rehabilitační centrum. Otevřenost tohoto zařízení
všem příchozím spolu s komplexním charakterem současné nabídky, zahrnující informační centrum, denní stacionář, vzdělávací a aktivizační programy, pečovatelskou službu pro
starší občany i jejich doprovod k lékaři, je odrazem současného trendu - umožnit seniorům
plnohodnotný život, pokud možno ve vlastní
rodině. „Na našem senior telefonu, jenž je
první bezplatnou nonstop linkou krizové pomoci, pracují lidé schopní odhalit podstatu
problému,“ řekl ředitel sdružení Mgr. Jan
Lorman, „a také v rehabilitačním centru hledáme, co daný klient potřebuje. Někdy nestačí vyléčit nemocné koleno, ale je třeba najít
nástroje k řešení dalších problémů.“
Dům Portus, ul. Kar. Světlé 18
SENIOR TELEFON: 800 157 157
foto: archiv Života 90

stranu připravila: Věra Štemberová
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ateriál, schválený Zastupitelstvem MČ Praha 14 dne 8. ledna 2004,
navazuje na program rozvoje naší městské části v minulém volebním
období. Struktura tohoto materiálu je stejná a úkoly, které nebyly splněny
či jejich plnění je průběžné, zůstávají prioritami zastupitelstva a rady naší
městské části i v tomto volebním období. K nim jsou přiřazeny priority další , jež jsou podle mínění členů rady nutné ke spokojenému žití našich obyvatel. V tomto čísle Listů se můžete seznámit s úkoly v oblasti neinvestiční,
příště bude zveřejněna druhá část - oblast investic.

Ponechat ve vlastnictví obce pouze takový majetek,
který obec potřebuje k zajištění svých funkcí a povinností vyplývajících ze
zákonů, a takový majetek,
který je dlouhodobým
a stabilním zdrojem příjmové stránky rozpočtů.
Během uplynulého volebního období začalo vypracování soupisu objektů a pozemků, které by měly být výhledově odprodány, a těch, které
zůstanou v majetku městské
části. Majetek v nevyhovujícím
stavebně-technickém
stavu by měl být odprodán.
Sídliště Černý Most, ilustrační foto: vš Městská část Praha 14 nemá
již v majetku žádné větší plo❖ MAJETEK OBCE
chy pozemků, jež by mohla odprodat podnikatelským či jiným subjektům za účelem
Pokračovat v privatizaci bytového fondu.
realizace jejich záměrů. Výjimkou jsou poV průběhu roku 2003 pokračovala privatizemky v tzv. lokalitě Broumarská (pozemky
zace bytového fondu podle předem schváleparc. č. 80/1 a 81 v k. ú. Kyje, o celkové výného harmonogramu. S účinností od 1. 4.
měře 23 367 m2), které jsou určeny na výstav2001 je privatizační proces zajišťován, na zábu
bytů. Zbývají menší plochy pozemků,
kladě mandátní smlouvy, obchodní společkteré přiléhají k parcelám rodinných domů
ností Správa majetku Praha 14, a. s. V její
a jsou dnes v pronájmu jejich vlastníků. Jedkompetenci je projednání a podpis kupní
ná se většinou o pozemky jinak těžko využismlouvy, příprava k předání novému vlastnítelné. Některé pozemky již byly odprodány,
kovi a fyzické předání prodávaného bytového
jiné jsou ve stadiu projednávání. Na majetdomu. Městská část podává návrh na vklad do
kové dispozice bude mít v nadcházejícím
katastru nemovitostí na Katastrálním úřadě
období nepochybně vliv ta skutečnost, zda
Praha město. Vzhledem k současné deregulahl. m. Praha svěří MČ Praha 14 některé ploci nájemného a rozsahu oprav realizovaných
v posledních letech doporučujeme zvážit pochy pozemků, o které bylo požádáno v uplystup privatizace v oblasti Lehovec a Černý
nulém období.
Most. V lokalitě Černý Most se nacházejí panelové domy, u kterých již byly převážně
Finanční prostředky získané z pronájmu
opraveny rozvody médií, a v následujících lebytů vracet přednostně do jejich údržby
tech by měla být dokončena jejich sanace
a rekonstrukce.
a zateplení, čímž dojde také ke snížení jejich
Většina výnosů z vedlejší hospodářské činenergetické náročnosti. Objekty v oblasti Lenosti (pronájem bytů, pronájem nebytových
hovec byly navrhovány do privatizace předeprostor, pronájem nebytových objektů, pronávším z toho důvodu, že v nich bydlí velké projem a prodej pozemků, prodej domů, pronácento neplatičů. I přes zdlouhavé rozhodování
jem škol) se rozděluje na správu, údržbu,
soudů se postupně daří snižovat počet neplatiopravy a revize bytového fondu a škol. V lečů a pronajímat exekučně vyklizené byty notošním roce se podle schváleného finančního
vým nájemcům s podmínkou postoupení poplánu pro rok 2004 počítá s výnosy i náklady
hledávky dlužníka vůči městské části. Tento
ve výši téměř 91 milionů korun.
postup se zatím jeví jako nejefektivnější vymáhání dluhů. Postupně dochází jak ke snížeZabezpečit postupné rozšiřování ubytovní celkového dluhu, tak i ke snižování počtu
ny pro neplatiče při Broumarské ulici.
neplatičů. Lze tedy předpokládat, že v průběV současné době je stávající ubytovna plně
hu následujících let přestanou být bytové obvyužita. Byla podepsána smlouva na vypracojekty ztrátové. Doporučujeme prodávat střevání projektové dokumentace ke stavebnímu
chy objektů novému soukromému subjektu na
povolení, realizace bude financována z výnorealizaci nástaveb (pouze tam, kde je to možsů plánovaných prodejů, předpokládaný začáné) a při kolaudaci odprodat dům nájemnítek I. etapy v roce 2004.
kům. O všech těchto krocích bude rozhodoZajistit zlepšení správy bytového fondu
vat zastupitelstvo v každém jednotlivém přízejména se zřetelem na větší bezpečnost
padě.
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nájemníků a možnosti lepší kontroly činnosti akciové společnosti ze strany uživatelů bytů (úklid apod.)
V uplynulém období byla rozšířena smlouva na průběžnou kontrolu společných prostor
i na letní měsíce. V průběhu prázdnin 2003
proběhla ve spolupráci s Městskou policií
v Praze 14 kontrola sklepních prostor. Obdobná kontrola bude provedena také v průběhu
zimních měsíců ve všech bytových objektech
spravovaných akciovou společností Správa
majetku.
Průběžně budou vchodové dveře do jednotlivých objektů zabezpečeny instalací mříží
(akce byla zahájena v ul. Rochovská a postupně bude pokračovat dle finančních možností). Pro zlepšení kontroly byly zavedeny
předávací protokoly, ve kterých nájemník
svým podpisem potvrzuje provedení práce.
Zpracovat návrh na odprodej pozemků
pronajatých v rámci privatizace bytového
fondu.
Vzhledem k velmi odlišným stanoviskům
jednotlivých stavebních bytových družstev se
zjišťuje rozsah zájmu.

❖ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Likvidovat černé skládky, důsledně postihovat viníky.
Černé skládky jsou likvidovány při pravidelných měsíčních plošných úklidech. V roce
2003 bylo zatím na tento úklid včetně likvidace černých skládek vynaloženo 130 tisíc Kč.
Na území městské části nebyla v roce 2003
zjištěna žádná černá skládka větších rozměrů.
Za černé skládky lze považovat i neoprávněné
zábory veřejného prostranství (26 případů).
Viníkům jsou udělovány blokové pokuty.
Zkvalitnit plochy veřejné zeleně a soustavně je udržovat.
Městská část Praha 14 obhospodařuje cca
89 ha veřejné zeleně. Z toho 80 ha ve IV. kategorii s příspěvkem hl. m. Prahy (HMP)
33 tis. Kč/ha/rok a Centrální park Černý Most
o výměře cca 9 ha ve III. kategorii s příspěvkem HMP 44 tis. Kč/ha/rok. Zbytek tvoří plochy, které v katastru nemovitostí jako zeleň
vedeny nejsou, ale jako zeleň se udržují. V listopadu 2003 proběhlo výběrové řízení, při
němž byly vybrány zahradnické firmy pro
údržbu zelených ploch.
Zavést řízené odstraňování psích exkrementů.
Odstraňování psích exkrementů formou
plošného úklidu proběhlo v tříměsíčním zkušebním provozu v r. 2000. Nejdůležitější je
osobní odpovědnost chovatelů psů a respektování platných právních předpisů (vyhláška
o čistotě v hl. městě Praze č. 8/1980 Sb., NVP,
ve znění platných předpisů a vyhláška hl. m.
Prahy o ochraně veřejné zeleně č. 6/2001 Sb.,
HMP, která nabyla účinnosti 1. 5. 2001). Platná legislativa umožňuje odkládání psích exkrementů do nádob na směsný odpad, přesto
bylo v září roku 2001 ve vybraných lokalitách
umístěno dvacet speciálních košů, které jsou
denně vybírány a u nichž jsou doplňovány
sáčky. V rámci „akce Pes“ provádějí pracovníci úřadu společně s Městskou policií kontroly dodržování výše uvedených vyhlášek,

kontroly
registrace
psů a plateb příslušných poplatků.
Vytvořit klidové
zóny v oblasti Kyjského rybníka, hloubětínského zámečku
a v lokalitě Černého
Mostu.
V roce 1999 byl
učiněn první krok
k vytvoření odpočinkové zóny u Kyjského
rybníka instalací dopravního
značení
„obytná zóna“ na komunikaci U Rybníka.
Oblast Kyjského rybníka průhledem viaduktu.
Tímto opatřením zde
ně, dodavatelem prací pro MHMP jsou Lesy
dostali jednoznačnou přednost chodci, rychhl. m. Prahy a.s., uživatelem Kyjského rybnílost vozidel se snížila na 20 km/hod. a bylo
ka a Rokytky je Český rybářský svaz. Rybnízakázáno parkování mimo vyhrazená místa.
ček na Černém Mostě - Aloisov - je další vodV roce 2000 byla zpevněna parkovací stání
ní plocha na území naší městské části, v zápro rybáře a od správce vodního díla Kyjský
jmu jeho zachování byl vypracován plán
rybník, kterým je odbor městské zeleně Ma„Revitalizace vodní nádrže“, I. etapa - zajištěgistrátu hlavního města Prahy (MHMP), a jení přítoku vody do nádrže s maximálními náho dodavatele a.s. Lesy hl. m. Prahy, středisko
klady 6 720 000 Kč. Realizaci plánu brání neVodní toky, byl získán příslib ozelenění a nodořešené majetkoprávní vztahy, kterými se
vé výsadby na břehu tohoto rybníka.
zabývá MHMP - Pozemkový úřad. Sekcí
Odpočinková zóna v Hloubětíně v blízkosÚtvaru rozvoje hl. m. Prahy byl vypracován
ti přírodní památky Pražský zlom byla zmake dni 30. 11. 2001 „Generel toku Rokytky“
pována z hlediska majetkoprávních vztahů.
s cílem zmapovat celý tok a stanovit probléPěší cesta podél Pražského zlomu vedoucí od
mové lokality od pramene až ke vtoku do Vlulice Hloubětínské k ulici Průmyslové leží na
tavy, zatím dokončená první etapa zahrnuje
pozemcích více vlastníků (Ministerstvo finanúzemí od pramene Rokytky po soutok s Běcí, MHMP, Výstavba inženýrských staveb.
chovickým potokem. V naší městské části
Tyto pozemky by měly být svěřeny naší městměly práce probíhat v roce 2003, avšak poské části). Část ploch v této lokalitě udržují
vodně v roce 2002 narušily financování pláfirmy najaté hlavním městem Prahou.
novaných akcí pro tento rok.
Na Černém Mostě byl v roce 2000 dokončen centrální park.
Drobní podnikatelé a služby
Zajistit péči o vodní plochy a jejich okolí.
Uvolněné nebytové prostory přednostně
pronajímat pro chybějící prodej a služby.
Realizuje se již osvědčenými jarními a podzimními cykly rybářských brigád, které orgaV současné době jsou všechny vhodné nebynizačně zajišťuje úřad naší městské části. Potové prostory pronajaty.
tok Rokytka a vodní díla na něm (Kyjský rybník, nádrž u Hostavic) na území naší městské
Omezit stánkový prodej na nezbytnou
části jsou ve vlastnictví hlavního města Prahy,
míru.
správcem toku je MHMP, odbor městské zeleV současné době nebyl dán souhlas s umístěním žádného stánku.

❖ BEZPEČNOST

Ve službě využívají strážníci jízdních kol
věnovaných MČ Praha 14.

Spolupracovat s policejními složkami
především při potírání a prevenci pouliční
kriminality.
Na základě změny ve Statutu hl. m. Prahy
se stali veliteli jednotlivých obvodních ředitelství Městské policie (MP) starostové městských částí 1 až 15. Od té doby veškeré podněty i návrhy ohledně prevence a potírání kriminality starosta předává ředitelce MP,
o reakci na ně ředitelka informuje na nepravidelných schůzkách. Zároveň předává přehledy o činnosti MP v jednotlivých měsících,
v daném čtvrtletí i pololetí i celkovou roční
zprávu, jejíž struktura byla na základě
podnětů členů komise pro prevenci kriminality a rady MČ upravena. Uvedené podklady
jsou k dispozici u komise pro prevenci
kriminality.
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Zajistit koordinaci prevence kriminality.
I v tomto volebním období byla ustavena
komise pro prevenci kriminality, která se zabývá prevencí sociálně patologických jevů.
Důraz se klade na protidrogovou prevenci,
využití volného času dětí a mládeže, problematiku menšin.
Zajistit podporu protidrogové problematiky jako součást prevence kriminality
v rámci grantových řízení vedených naší
městskou částí.
Od roku 2004 bude mezi vyhlašovaná témata grantového řízení zařazena samostatně
oblast prevence kriminality, ve které budou
posuzovány i projekty zabývající se protidrogovou prevencí.
Prosazovat v Zastupitelstvu hlavního
města Prahy projednání a přijetí vyhlášky
HMP o veřejném pořádku.
Aktivita orgánů hlavního města Prahy
směřující k přijetí obecně závazné vyhlášky
HMP je zatím málo účinná. Městská část
bude přijetí tohoto dokumentu i nadále prosazovat, případně i předložením vlastního
návrhu.
Předložit příslušným orgánům hlavního
města Prahy a projednat s nimi návrhy na
akci STOP 24 a zabývat se možností zavést
v rizikových lokalitách naší městské části
kamerový systém.
Projekt STOP 24 zahrnuje prevenci nočních krádeží vozidel. Vozidlo je zřetelně
označeno obtížně snímatelnou samolepkou
signalizující, že v noci není používáno,
a v případě pohybu vybízí policii ke kontrole. Projekt byl projednán s vybranými městskými částmi a na úrovni náměstka primátora. Pokud se po jednání s Policií ČR a pojišťovnami
nepodaří
prostřednictvím
Magistrátu HMP prosadit celoplošnou (celostátní) aplikaci, bude diskutována „pražská varianta“.

❖ ŠKOLSTVÍ
Zpřístupnit školní hřišté pro veřejnost.
Všechna stávající školní hřiště byla zpřístupněna veřejnosti. Městská část se zaměří
na další zkvalitnění školních hřišť, např. prostřednictvím grantu od MHMP.
Zajistit odpovídající školní i mimoškolní
prostředí pro narůstající počet dětí na Černém Mostě.
Prostory pro výuku jsou zabezpečeny,
v současné době je v ZŠ Vybíralova (Černý
Most II) rezerva pro děti, které se přistěhují do
nově kolaudovaných bytů. Prostory pro mimoškolní činnost nabízejí základní školy, ale
vzhledem k jejich nedostatečné kapacitě prosadila městská část vznik Domu dětí a mládeže v Praze 14. V říjnu 2003 byla uzavřena nájemní smlouva mezi a. s. Správa majetku P-14
a ředitelkou DDM na Proseku na pronájem
nebytových prostor v objektu Gen. Janouška
(dříve vojenská správa). Tyto prostory budou
na náklady hlavního města Prahy stavebně
upraveny. Provoz by měl být zahájen v září
2004.

❖ ZDRAVOTNICTVÍ
Podporovat preventivní zdravotní programy pro děti, mládež i dospělé na základě údajů o zdravotním stavu populace
v Praze.
Pokračují všechny programy zahájené
v předchozích letech (Dny zdraví, Dětský
úsměv, prevence TBC, poradna pro odvykání
kouření aj.).
Udržovat nezbytnou síť ambulantních
zdravotnických zařízení.
V současnosti je síť zcela pokryta, a to
i s ohledem na rostoucí počet obyvatel. Žádná
ordinace nebyla zrušena bez náhrady či z popudu městské části.

❖ SOCIÁLNÍ OBLAST

ve Vlčkově ulici na Černém Mostě). Finanční
pomoc poskytujeme prostřednictvím grantů,
na něž se podařilo v roce 2003 opět vyčlenit
částku 1 mil. Kč. Za podporu lze též považovat možnost propagace vlastní činnosti v Listech Prahy 14.
Podporovat provoz a rozvoj veřejných
knihoven.
Listy Prahy 14 přinášejí informace o novinkách v knihovním fondu, pokud je knihovníci
dodají. Vzhledem k tomu, že se v našich objektech nenacházejí dostatečné prostory pro
provoz knihoven, bude nová knihovna umístěna do administrativní budovy hlavního města
Prahy na Černém Mostě.
Koordinovat aktivity ve vztahu k národnostním menšinám.
Touto problematikou se zabýváme v současné
době nárazově (granty městské části, granty

Zajišťovat rozvoz stravy pro potřebné
občany.
Péče o staré a dlouhodobě
nemocné občany v naší městské části je zabezpečována
nadále pečovatelskou službou, jejímž provozovatelem je
Oblastní spolek Českého červeného kříže (OS ČČK) Praha 9 a 14. Ten zajišťuje navíc
i zdravotní péči v domácnostech zhruba 50 občanů formou home-care. Terénní sociální pracovnice mimo to pravidelně
navštěvují
staré
a zdravotně postižené občany.
Stravu pro klienty pečovatelské služby a Domu sociálních
služeb v Bojčenkově ulici zajišťuje kuchyně ve Vybíralově
ul., kde se v současné době
vaří cca 150-180 obědů denně. Tuto kuchyň také provo- Dětští čtenáři ve své knihovně na Černém Mostě.
zuje OS ČČK.
hlavního města Prahy, poradenská činnost).
V nové organizační struktuře našeho úřadu je
Zajistit azylové bydlení pro osamělé žetouto činností pověřena kancelář starosty.
ny a muže.
Vzhledem k nedostatečným možnostem
Pořádat sportovní a kulturní akce pro
zajistit vlastní investiční výstavbu se zatím
děti ze základních i mateřských škol ve sponepodařilo tento úkol splnit. Předpokládáme
lupráci s neziskovými organizacemi půsomožnost využití jednoho bloku v rámci výbícími v Praze 14 a za účasti obchodních
stavby obytného souboru Broumarská.
a výrobních organizací působících v naší
Zajistit rozšíření pečovatelské služby pro
městské části.
seniory.
Tyto aktivity probíhají průběžně a jsou koPro zájemce o stravování o sobotách a neordinovány pracovní skupinou na Úřadě MČ
dělích zajistit rozvoz stravy jako ve všedPraha 14. Ta s návrhy a náměty podanými vení dny.
dením škol a organizací seznamuje ostatní
školské a neziskové subjekty a vyzývá k akZajistit nadstandardní poskytování péče
tivní účasti firmy působící v naší městské čáso děti a dorost umístěné v dětských domoti. Připravujeme setkání zástupců radnice
vech.
s místními firmami a podnikateli.
Zintenzívnit návštěvy těchto dětí tak, aby
se jejich kontakt se sociálními pracovnicemi
❖ FINANČNÍ POLITIKA
prohloubil. Pro děti, které vzhledem k věku
Efektivně
hospodařit v rámci finančního
musí z těchto zařízení odejít, vybudovat chráplánu po celé volební období.
něné bydlení v MČ Prahy 14.
Jak v předchozích letech, tak i letos se hospodaří podle rozpočtem schválených pravidel.
❖ KULTURA, SPORT, VOLNÝ ČAS
Do finančního plánu jsou zahrnuty prostředky
Podporovat rozvoj klubové, spolkové
získané z pronájmu a prodeje bytových a nea vzdělávací činnosti.
bytových objektů a pozemků. Snažíme se
Prostory vhodné pro tuto činnost, pokud
o jejich využití na správu, údržbu, opravy a rejsou k dispozici, nabízíme s nájmem v maxivize bytových a nebytových objektů a škol.
mální výši 200 Kč za m2 ročně (loni např. proFinanční prostředky ze zdaňované činnosti
story pro Sdružení dětí s handicapy Motýlek
částečně posilují i rozpočet, zejména jeho
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v nákupním
i zábavním

NaplÀte svá srdce

Autodráha se vrací
S příchodem nového roku se do pasáže nákupního centra vrátila autodráha. Nová, větší
a náročnější. Ti, kteří si chtějí vychutnat atmosféru automobilových závodů, mají jedinečnou příležitost každou lichou neděli změřit své síly při pravidelných soutěžních odpoledních.

4. ročník charitativní sbírky, jejíž výtěžek bude určen Ústavu sociální péče,
Sulická ulice, Praha 4, bude probíhat od
7. do 14. února.
Každý, kdo bude chtít přispět dobré věci, si
bude moci od hostesek v nákupním či zábavním centru CČM za dvacet nebo více korun
zakoupit umělou květinku, symbol pomoci
potřebným. Zároveň obdrží míček, který vhodí do některého z velkých plastových srdcí,
jež budou umístěna přímo v pasáži Centra
Černý Most.
Slavnostní předání výtěžku proběhne v nákupním centru 14. února od 15 hodin a v zábavním centru od 17 hodin. Program v obou
centrech zpříjemní speciální vystoupení pěveckého souboru Puerí et Puellae XIV.

Produktové noviny
Vyjdou jako příloha deníku Metro v pátek 6. 2. s nabídkou slev, kuponů a speciálních cen nájemců nákupního i zábavního
centra s platností od 7. do 15. února. Obyvatelé Prahy 14 je dostanou do svých domovních schránek, po dobu platnosti budou
k nahlédnutí na webové stránce CČM.

připraveno i v zábavním centru - vždy následující neděli ve stejném čase, tj. tentokrát
22. února, od 15 do 17 hodin.

Happy Day je úter˘

Klokaní víkendy
s dûtsk˘m koutkem
Třetí sobota v měsíci patří dětem a jejich
Klokánkovi, který je maskotem CČM. Zatímco o děti bude v dětském koutku Time out
21. února od 15 do 17 hodin dobře postaráno,
rodiče mohou nerušeně nakupovat. Od nového roku je zábavné odpoledne s Klokánkem

Každé úterý můžete při návštěvě zábavního
centra využít balíček zlevněných vstupenek,
slev, dárků a bonusů, zahrnující mimo jiné
zlevněné vstupenky do multikina Village
Cinemas či slevy na mobilní telefony v obchodě Phone Land. Zábavní centrum nabízí
svým zákazníkům možnost příjemně strávit
tento den s mnohem nižšími náklady než jindy: můžete se tu pobavit, zasportovat si, nakoupit nebo jen tak posedět při občerstvení
v některé z gastronomických provozoven.
Komerční stránku připravila společně
s CČM Věra Štemberová

Veškeré informace o aktivitách nákupního a zábavního CČM najdete na: www.centrumcernymost.cz
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galerii na Úřadě MČ
Praha 7, nábřeží Kpt.
Jaroše, vystavuje grafiku,
lepty, litografie a exlibris
Vladimír Veselý. Tento stále velmi pracovitý malíř
a grafik (nar. 1931 v Hradci Králové) žije již mnoho
let v Hloubětíně, ateliér má
však v Praze 7. Hlavním tématem jeho výtvarného díla, prezentovaného od roku
1959 na více než třiceti
vlastních výstavách doma
i v zahraničí, je žena jako věčná inspirace všeho umění. Na snímku z vernisáže s herečkou
Gabrielou Vránovou. Výstava potrvá do 20. února.
foto: jš
V Jízdárně Pražského
hradu probíhá do 14. března výstava PERFECT
TENSE (Malba dnes) 25
současných malířů, mezi
nimiž najdeme Romana
Frantu z Černého Mostu.
Úroveň většiny vystavených obrazů lze charakterizovat parafrází názvu díla
Filipa Kudrnáče Umění se
ztratilo, což neplatí o velkoformátových exponátech
Romana Franty (viz foto).
foto: jš

DO CHALOUPEK
za skvûlou muzikou
Adresa knihkupectví: Mochovská 38
Hloubětín, pavilon Havana – u stanice metra
tel. 281 866 125, www.czknihy.cz

KNIHY, KTERÉ OČEKÁVÁME
V ÚNORU 2004
● Betty MacDonaldová - PANÍ LÁRY
FÁRY Nové vydání knihy, kterou pro své
děti napsala autorka románu Vejce a já. Pobaví čtenáře od 8 let.
● Ludmila Vaňková - VĚZENÍ PRO
KRÁLE
Závěrečný díl trilogie o králi Václavu IV.
● Zdena Frýbová - ROBIN, ROBIN
DRUHÝ A JEHO RODINA Nové vydání
knih o veselých trampotách se psím mazlíčkem.
● Pavel Frýbort - MALÝ ČESKÝ BORDEL Michal Najman, známý z knihy
Vekslák, se chce pomstít lidem, kteří jej
dostali do kriminálu.
● James Patterson - DRUHÁ ŠANCE
Děsivé vraždy otřásají městem. Lindsay
Boxerová vytuší, že příští obětí může být
i ona a že druhou šanci mít nebude.
● DAŇOVÉ ZÁKONY 2004
Úplné znění daňových zákonů k 1. 1. 2004.
● DPH 2004 V PŘÍKLADECH
Komentovaná novela zákona o DPH platná
do vstupu do EU.
● KDY DO DŮCHODU A ZA KOLIK
Aktuální informace - změny po novele
k 1. 1. 2004.

Ani v letošním roce nebude v restauraci
V Chaloupkách v Hloubětíně chybět zábava
se skvělou evergreenovou muzikou. Již v pátek 6. února od 18. hod. zde bude hrát k tanci
a poslechu trio ve složení: trubka Jarda Šindelář, harmonika a podmanivý zpěv Jirka Horáček a na bicí Ivoš Brožík. Bohatá tombola,
příjemná obsluha, vstupné dobrovolné. Přijďte se pobavit a zazpívat. Srdečně zve I. občanské sdružení Hloubětín.

N A P S A L I
Vážení,
chtěl bych na několika řádcích vyjádřit
poděkování Radě městské části Praha 14 za
rozhodnutí ze dne 30. září 2003, kterým se
reálně uzavřel průjezd obytnou zónou Rajská zahrada v Kyjích. Obyvatelé této kyjské
části tedy konečně zažívají pocit, kterého se
dostává občanům žijícím v již mnoha obytných (= neprůjezdných) oblastech Prahy.
Rozumné rozhodnutí zásadním způsobem
zklidnilo automobilový provoz v této oblasti, který se stával s každým novým otevřeným marketem neúnosnější.
Většina obyvatel Rajské poděkuje i občanům, kteří se za nás ujali komunikace s úředníky i zastupiteli. Neměli to vždy jednoduché, ale dobrá věc se podařila. Řádově několik set metrů navíc najetých do obchodní
zóny nemůže vyvážit pozitiva relativního
klidu, menší prašnosti, nižších koncentrací

NOVINKY
v místních knihovnách
Černý Most, Gen. Janouška 1060
Hloubětín, Poděbradská 489
❍ Eva Fialová - Říkáme si na dvorečku,
na zahrádce, ve chlívečku
Říkadla pro nejmenší děti a pro začínající
čtenáře, doplněná fotografiemi.
❍ Astrid Lindgrenová - Rasmus tulákem
Příběh devítiletého chlapce, který uteče
z dětského domova, aby si našel náhradní
rodiče.
❍ Kai Meyer - Damiánovy katakomby
Tajuplný příběh pro starší děti z řady Sedm
pečetí - čtveřice kamarádů, uvězněných
v klášteře, bojuje s hladovými oživlými sochami.
❍ Ariana Trávníčková - Murphyho zákony pro kočku a pro psa
Další ze série autorčiných vtipných životních postřehů, jež jsou doplněny kresbami
Lubomíra Lichého.
❍ Martin Fendrych - Samcologie
Autobiografický román českého novináře
se odehrává v prostředí médií a kriminální
policie v roce 2001.
❍ Paul Anderson - Hvězdy jsou jako
oheň Sci-fi román o boji jedinců za svobodu, ohroženou vzrůstající totalitou.

Zmûny knihovního ﬁádu
V lednu došlo k několika změnám v knihovním řádu Městské knihovny v Praze. Jiná
je zejména platba za rezervaci (10 Kč a za
každé písemné vyrozumění rovněž deset korun), zvýšen byl také poplatek za poškození
vypůjčeného materiálu. Dále byly pozměněny
podmínky půjčování zvukových nosičů.
Dodatky ke knihovnímu řádu jsou k dispozici ve všech knihovnách sítě Městské
knihovny, aktualizované znění je též na
www.mlp.cz.
jš

J S T E

N Á M

oxidů dusíku, pocitu většího bezpečí na ulici hlavně pro děti apod.
Tranzitní zneprůjezdňování obytných zón
a stanovování hlavních dopravních tras je
ve světových velkoměstech (a tedy i v Praze;
dobře znám Roztoky u Prahy, Kunratice aj.)
moderním trendem. A v dnešní době nemá
smysl uvažovat jinak.
Pravdou je, že rozhodující zklidnění přinesou až mnohé nové dopravní investice. Na
prvním místě je pochopitelně Vysočanská
radiála. Ta situaci definitivně vyřeší.
S pozdravem
Mgr. Josef Vondra
Kyje-Rajská zahrada
Poznámka redakce: Vzhledem k tomu,
že ne všichni občané s uvedeným řešením
souhlasí, bude se Rada MČ Praha 14 danou problematikou ještě zabývat.
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Co se dûje v Orionu

JAHODOVÉ MENU dûtem chutná
poslech hudby,“ říká ředitelka Jana
Bartošová, „ale setkávají se tu
i menší děti, které tu mají spoustu
hraček.“ Vedle v učebně se právě
teď schází keramický kroužek. Jahoda kromě výtvarných činností
a výuky angličtiny, určené i pro
„mrňousky“, nabízí nejen dramatický kroužek a počítače, ale také klidné místo na psaní úkolů. Pod vedením dvojice starších kamarádů, větfoto: vš
šinou studentů, se v Jahodě denně
Na keramickém kroužku (vedoucí klubu Jahoda setká zhruba patnáct dětí, zatím jen
od pondělka do čtvrtka odpoledne.
Lenka Přikrylová uprostřed).
Byl by zájem i o dopolední provoz,
en otevřených dveří v klubu Jahoda na
ale to by tu potřebovali víc dobrovolníků Černém Mostě byl příležitostí k malétřeba by to mohly být i maminky, pokud by
mu bilancování. Občanské sdružení, opírasi na to troufly.
jící se o práci dobrovolníků, se zprvu věnoA když už byla řeč o bilancování: „V průvalo dětem z azylového domu, v roce 2002
běhu čtyř let nás kontaktovalo celkem 625
zahajovalo ve Vybíralově ulici v klubu pro
dětí, na třech loňských letních minitáborech
děti ze sídliště. Z pěti malých místností zísse jich vystřídalo padesát, jednou měsíčně
kaných od naší městské části se tehdy pojsme podnikli nějaký výlet,“ vypočítává vedařilo dětem zpřístupnit dvě - jednu nízdoucí klubu Lenka Přikrylová. Úspěch Uličkoprahovou, druhou s programem, loni
nických her asi čtenářům Listů připomínat
k nim přibyla třetí. Jak moc dětem takové
nemusíme.
místo k neformálnímu setkávání chybělo,
Kontakt: Vybíralova 969, Praha 9
potvrzují dosavadní zkušenosti dobrovolnítel. 281 916 352, 777 67 40 60
ků i vedení klubu. „Vstupní prostor využíjahoda@dobrovolnik.cz
vají hlavně dvanáctiletá až patnáctiletá děvwww.jahoda.dobrovolnik.cz
čata jako klubovnu, na popovídání nebo
č. ú. 250969359/0800

D

▼

Koncem minulého roku se členové turistického oddílu Orion z 93. pionýrské
skupiny účastnili 8. ročníku uzlařských závodů ve Vrchlabí. V konkurenci oddílů
z Podkrkonoší Orioňáci vyhráli všechny
dětské kategorie - zvítězili Martin Janda,
Klárka Kopřivová a Bára Kopřivová, na
třetím místě skončil Ondřej Fencl, v soutěži dvojic druhé místo obsadily Bára Kopřivová a Barča Jirsová. Dalšími tradičními
akcemi byla oddílová předvánoční schůzka s dárky a s posezením a večerní hra pro
děti, pořádaná kamarády z Prahy 10. Trasa
zábavné hry vedla letos podél Vltavy
v centru Prahy. V cíli vedle sladké odměny čekal teplý čaj, a že byla zima, nikomu
nevadilo. O vánočních prázdninách jsme
pobývali na horách - v Mariánské u Jáchymova. Orioňáci se zdokonalovali v lyžování, na Božím Daru jezdili na pneumatikách (snowtubing), večerům vládla strategická oddílová hra Expanze. Nechyběl ani
novoroční přípitek dětským šampusem
a ohňostroj. Koncem ledna jsme se vydali
do Jablonce nad Nisou. Program zahrnoval výstup na rozhlednu, jízdu na kluzácích na sněhu i plavání v bazénu.
A co dál? Zájemce z Prahy 14 zveme na
zimní tábor o prázdninách 6. - 13. března
do chaty U Toma ve Svobodě nad Úpou
v Krkonoších. Lyžaře-sjezdaře vozí zdarma skibus do Janských Lázní, dobrý terén
je tu i pro běžkaře. Nelyžaři mohou jezdit
na bobech vedle chaty. Stravování formou
plné penze, poplatek za pobyt je 2 000 korun. Tel. 281 862 762 večer.
Jana Jandová
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DÛm dûtí na Proseku
Měšická 720, Praha 9, tel./fax 286 884 456,
286 884 457, tel. 605 486 587,
e-mail: praha9@ddm.zde.cz,
http://www.ddm.zde.cz

AKCE V ÚNORU
4. 2. Výroba náramků z korálků
7., 14., 21., 28. 2. Sobotní lyžování - výjezdy
pro všechny (děti s ped. dozorem; změna
vyhrazena, cena 210 Kč, s ped. dozorem
230 Kč, výrazné rodinné slevy)
13.-14. 2. V noci se dějou divný věci (jedeme nonstop celou noc!), od 21 hod., vstupné 40 Kč
18. 2. Dekupáž na textilie
21.-22. 2. Jede, jede mašinka, Den otevřených dveří v Klubu modelářů, 9-16 hod.
25. 2. Masopustní veselí (výroba masek, karneval)
Jarní tábory (s finanční podporou Magistrátu)
7. -14. 3. Polární expedice v Krkonoších
(děti 7 až 10 let, cena 1 900 Kč)
7. -14. 3. Lyžařský tábor v Jizerských horách (10 až 14 let, zač. i pokroč., cena bez
vleků 2 600 Kč)
Do 10. 2. zápis do kroužků (sport, jazyky,
přírodovědné, hudba a divadlo, počítače,
výtvarné činnosti aj.) a platby kurzovného na 2. pololetí.

Z praxe dětí ze ZŠ Generála Janouška v Klubu
maminek Klubíčko ve Vlčkově ulici. Ing. Mgr.
Marie Nováková, jež se coby zakladatelka
a organizátorka jednoho z prvních mateřských
center YMCA snaží zbavit sídliště Černý Most
jeho anonymity, považuje společné programy
školních dětí s předškoláky za velice prospěšné. V únoru (10. 2. od 20 hodin) se v Klubíčko
koná přednáška Líčení pro maminky (více na
tel. 604 490 495).

Komunitní centrum Mot˘lek
SdruÏení na pomoc dûtem s handicapy informuje:
V minulém příspěvku byl omylem
chybně uveden výtěžek prosincového
benefičního koncertu. Do kasičky bylo vybráno 72 200 Kč, přičemž Nadace Divoké husy akci podpořila částkou 37 500 Kč. Jelikož sponzoři uhradili veškeré náklady na koncert, čistý
výtěžek činil 109 700 Kč.
Díky finanční podpoře sponzora navštívily děti, které docházejí do Klubu pro -náctileté, filmové představení Hledá se Nemo ve
Village Cinemas. Poté dostalo všech 40 dětí
a doprovod zdarma občerstvení od firmy
McDonald’s. Oběma firmám děkujeme.
V polovině ledna proběhl v Komunitním
centru dvakrát den otevřených dveří. Jsme
rádi, že k nám našly cestu další rodiny i odborná veřejnost, navštívila nás i TV Praha.
Klub pro -náctileté navštěvuje stále více dětí. Ve všedních dnech od 14 do 17.30 se jim věnuje mladý pedagog a jednou týdně zdravotnice se zaměřením na protidrogovou prevenci.

V lednu do vybavení klubu přibyly
dva stolní hokeje Stiga, ve druhém
pololetí chystáme další zpestření.
Dvakrát týdně náš pedagog-výtvarník připraví program pro mládež
včetně práce v keramické dílně. Také
tento program bude zdarma. Věříme, že rodiče dospívajících dětí naši nabídku přijali
s uspokojením.
Srdečně vás zveme na dětské divadelní představení, tentokrát s divadélkem Rolnička 5. února v 17.30 hodin. Avšak pozor! Hrát se
bude v Komunitním centru Motýlek - vstup zahradou. 11. února od 17.30 hod. pořádáme
školení první pomoci pro dospělé pod vedením zkušené zdravotní sestry z dětského ARO.
Zájemci se mohou přihlásit na našem telefonu
281 912 081 či osobně v Komunitním centru ve
Vlčkově 1067.
Pozvánku na další únorové akce (kurz
první pomoci pro děti aj.) najdete na naší
vývěsce u pošty či na www.motylek.cz.
stranu připravila: Věra Štemberová
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Bytov˘ dÛm v ul. Nehvizdská - Zeleneãská: názor investora
Vážení občané Hloubětína,
obracíme se na vás jako investoři bytového
domu v ul. Nehvizdská - Zelenečská, abychom vyvrátili nepravdivé a tendenční informace o námi připravovaném projektu a nastolili prostor ke konstruktivní komunikaci.
Na úvod bychom rádi zdůraznili, že naše
developerská společnost jedná ve svých aktivitách podle svého kréda vždy transparentně
a s maximálně možným ohledem na dotčené
území výstavby a jeho stávající obyvatele.
Jsme si vědomi, že svou činností zasahujeme
do životního prostředí, a proto se naše práce
nezakládá jen na maximálním využití stavebních pozemků dovoleném zákonem. Snažíme
se také nad rámec našich povinností eliminovat dopady na stávající prostředí. To patří
k naší marketingové strategii s dlouhodobým
dopadem na image naší firemní skupiny.
Důkazem toho je také náš postup v tomto projektu.
Předmětné pozemky jsme zakoupili jako
stavební uprostřed stávající bytové zástavby
po pečlivém uvážení jejich možného využití.
Předmětné pozemky byly vydány restituentům pravomocným rozhodnutím nezávislého
státního orgánu a odbor výstavby se několikrát písemně vyjádřil, že pozemky dle Územ-

ního plánu hl. m. Prahy jsou zahrnuty v území
sloužícímu k bydlení s funkčním využitím
staveb pro bydlení.
Návrh stavby a využití pozemku jsme
od začátku konzultovali s městskou částí Praha 14 a s Útvarem rozvoje hl. m. Prahy. Projekt byl na žádost dotčených stran několikrát
přepracován a doplňován o další podklady
(Dopravní studie, Hluková a imisní studie
apod.). Zároveň však registrujeme, že kolem
projektu vzniká silná nevole části dotčených
obyvatel v sousedství navrhovaného domu,
bez ohledu na zákonnost jednání investora
a jeho vstřícný přístup ke kompromisu.
Chtěli bychom tuto negativní atmosféru
rozptýlit vyzdvižením přínosů projektu této
lokalitě v několika základních bodech, které
nabízíme nad rámec svých povinností:
1) zvýšení rozsahu vzrostlé zeleně v celém
území a regenerace parteru stávajících bytových domů dle navržené studie zeleně,
2) vybudování nových dětských hřišť pro
všechny věkové kategorie na veřejně přístupných pozemcích investora,
3)umožnění legálního parkování 26 vozů
v rámci parkovací rezervy venkovních stání
na pozemcích investora pro stávající obyvatele,

4) legalizace užívání 15 garážových stání
v krytu CO a přístupové komunikace na pozemku investora pro stávající obyvatele,
5) vykoupení pozemku č. 1072/195 o výměře 1795 m2 investorem za tržní cenu od restituentů za účelem vybudování dalších dětských hřišť pro využití obyvateli stávajících
bytových domů,
6) veškeré parkování aut navrhovaného bytového domu řešíme mimo povrch v podzemních garážích pod uvažovaným domem.
Přínos projektu se dá rozšířit nebo doplnit
o další body, které můžeme společně vytvořit
v součinnosti s dotčenými občany nebo občanskými sdruženími. Jsme připraveni ke komunikaci a k přijetí racionálních návrhů. Jedině vzájemnou komunikací můžeme společně
vytvořit sourodý životní prostor pro plnohodnotné městské bydlení.
David Tisoň
jednatel spol. BEMETT
tison@bemett.com
Poznámka redakce: Vzhledem k tomu, že
tento investorský záměr vyvolal mezi občany
Hloubětína širokou diskusi, vyhověli jsme žádosti spol. BEMETT, aby mohla v Listech
uveřejnit informaci o připravovaném projektu
bytového domu v ul. Nehvizdská-Zelenečská.

spokojeni jsou i s úklidem společných prostor prováděným na základě
dohody.
Není samozřejmě všechno jen růžové. Obyvatele domu donedávna trápil
velký nepořádek kolem popelnic, využívaných i lidmi odjinud (stačilo
přestěhovat popelnice o kousek dál),
krádeže v domě i ve sklepě (k poslední došlo zhruba před rokem a viníka se podařilo policii zadržet),
a zprvu i postoj některých družstevníků ke společným záležitostem.
„Dalo nám dost práce přesvědčit některé lidi, že jednáme v jejich prospěch, že
představenstvo není nadřízený orgán,“
tvrdí Karel Vereš a připomíná, že funkce v představenstvu je sice placená, ale
vzhledem k hmotné zodpovědnosti
I při pohledu zvenčí je zřejmé, že družstvo za čtyři roky a časové náročnosti práce funkcionářů
odvedlo velký kus práce.
nelze zhruba tisícovku měsíčně považovat za nepatřičnou.
splácíme anuitu: první polovinu plateb máme
A ještě něco dr. Vereše zlobí. Když se
už za sebou,“ pochvaluje si dr. Vereš, který
v družstevních bytech v Mochovské objeví
byl s předsedou Jiřím Bezděkem zakládajícím
nový podnájemník přihlášený vlastníkem byčlenem představenstva. Spolu s nimi ho tvoří
tu, je to v pořádku (představenstvo podnájmy
další tři členky družstva - Marie Jakešová,
neschvaluje, ale registruje), pokud ovšem přidr. Ludmila Prachařová a Milada Černá jde z úřadu naší městské části informace o naa každý z nich ke spravování společných zálehlášení další osoby k trvalému pobytu na dažitostí družstevníků přispívá podle svých
né adrese (bez uvedení jejího jména a čísla
možností, případně odborných předpokladů.
bytu), jedná se o akt naprosto zbytečný. To je
„Platíme si jedině účetního - inženýr Bělehráale zcela v souladu se současnou legislativou
dek je také člen družstva. O jednání na úřa- změnit to nemůže ani úřad, tím méně předdech se stará předseda, já dělám jakéhosi
stavenstvo bytového družstva.
správce,“ říká Karel Vereš a připomíná, že zaCo oni sami ještě změnit chtějí? Ve výhletím dokázali vyřešit všechno sami. Placený
du mají několik větších akcí: nejprve instalaci
správce se neosvědčil. To, že už jsou oba
termoregulátorů, umožňující udržovat přiměhlavní členové představenstva v důchodu, je
řenou teplotu v bytech, poté výměnu elektronesporné plus - mohou být ostatním družstevinstalace, při níž bude hliníkové vedení nahraníkům kdykoli k dispozici. V domě bydlí penzeno měděným, a renovaci dosluhujících výzista-údržbář Jiří Moravec, který zajistí drobtahů. To už je ale záležitost příštích tří čtyř let.
né úpravy, s dalším družstevníkem, jenž podniká jako instalatér, mají uzavřenou smlouvu,
vš, foto: jš

Privatizace jak má b˘t
Pro některé nájemníky státních bytů je
už samo slovo privatizace strašákem. Zkušenosti z jednoho bytového domu v Hloubětíně vypovídají o tom, že i v bytových objektech s převahou méně movitých obyvatel ji zvládnout lze.
V Mochovské 31, 33, 35, 37, 39, tedy v domě s 90 bytovými jednotkami ve starší cihlové zástavbě hloubětínského sídliště, pocházejícího z poloviny 60. let, svůj vstup do družstva zvažovali před pěti lety. Zaštítěni slibem
městské části na bezúročnou třísettisícovou
půjčku určenou na rozjezd nutných oprav nakonec do privatizace, s výjimkou jedné nájemnice, šli - a dnes, po více než čtyřech letech, nelitují. „Jednu čtvrtinu z průměrné částky za byt ve výši 160 tisíc jsme zaplatili hned,
zbytek splácíme postupně,“ říká místopředseda představenstva Bytového družstva Mochovská RNDr. Karel Vereš. „Nájem zůstal
postaru, s úhrnnými poplatky na jednu bytovou jednotku ve výši zhruba tři a půl tisíce
měsíčně. Dobré bylo, že jsme si hned schválili částku jeden tisíc korun do fondu oprav.“
Záležitostmi, které bylo třeba řešit, se mohli
zabývat okamžitě - a dnes už mají na svém
kontě oprav na devadesát položek. Začalo se
vodovodními stoupačkami, následovala generální oprava střechy včetně okapů a zateplení,
rekonstrukce balkonů, vymalování vnitřních
prostor, vybudování požárního potrubí a modernizace příslušného bezpečnostního vybavení prostor domu, a to připomínáme jen ty
největší položky. V bytovém družstvu považují za samozřejmé, že zakázky nad 50 000
korun přidělují firmám prostřednictvím konkurzu a že roční plán oprav je schvalován
členskou schůzí.
„Půjčku už máme umořenou, místo nájmu
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Budování infrastruktury na Hutích
pokraãuje druhou etapou
P

o několikaměsíční prodlevě ve výstavbě
kanalizace, komunikací, vodovodu, plynovodu a veřejného osvětlení se práce na
Hutích naplno rozjedou přibližně v polovině
března. Zpoždění na začátku druhé etapy
stavby bylo způsobeno nejen nedostatkem
finančních prostředků, ale i problémy v souvislosti s vyhlášením veřejné obchodní soutěže na dodavatelskou firmu. Koncem minulého roku však bylo z rozpočtu hlavního
města Prahy vyčleněno přibližně 120 milionů korun a byl rovněž vybrán dodavatel
stavby - firma Skanska CZ, a. s.
Podobně jako před zahájením první etapy
stavby pokusím se i tentokrát informovat obyvatele Hutí o harmonogramu prací v jednotlivých ulicích. Bude se samozřejmě postupovat
podle schválené projektové dokumentace.
Upozorňuji, že tuto dokumentaci nelze, ani
při maximální vstřícnosti odboru městského
investora, projektanta a inženýrské organizace ISTAR, prakticky měnit. Neuspějí ti, kteří
dodatečně změnili plány využití svých pozemků nebo staveb. Každá změna projektu
v této fázi totiž znamená statisícové až milionové náklady navíc. A to si městský rozpočet dovolit nemůže.
V současné době mám já i moji spolupracovníci v odboru územního rozvoje k dispozici podrobný harmonogram postupu prací.
Podstatnými položkami harmonogramu je budování kanalizace a povrchu vozovek. Protože tyto práce jsou spojeny s výkopy, využila
zajišťující inženýrská organizace této skutečnosti k tomu, aby současně byly vybudovány
i jiné nutné komponenty infrastruktury, především vodovodní a plynový řad a veřejné

osvětlení. Čtenář jistě pochopí,
že v rámci tohoto autorského
článku se nehodí uvádět podrobnosti
harmonogramu,
a proto se dále omezím pouze
na informaci o začátku a ukončení všech prací v určité ulici.
Odpovědnými pracovníky odboru městského investora jsem
byl ubezpečen, že práce budou Mezideponie v Jordánské ulici.
foto: archiv
prováděny s maximálními ohledy na obyvatele dané lokality a že jednotlivé
Závěrem bych ještě chtěl rozptýlit obavy
ulice ve většině případů nebudou rozkopány
obyvatel Hutí v Jordánské ulici, kteří v uplycelé, ale po úsecích, aby strádání lidí z hledisnulých měsících s nedůvěrou sledovali kupící
ka životního prostředí, tj. hlavně dopravy, byse materiál na mezideponii poblíž autobusové
lo co nejmenší.
zastávky. Pracovníci odboru výstavby a doDále uvádím, bez bližší specifikace zapojepravy několikrát jeho složení kontrolovali
ní jednotlivých profesí, termíny zahájení
a neshledali důvod k zásahu státního stavebnía ukončení prací v jednotlivých ulicích:
ho dohledu vůči firmě Skanska CZ, která si
tento materiál přichystala pro zaházení výkoJordánská (západ)
březen - listopad 2004
pu po pokládce inženýrských sítí. Použití půK Járku
červenec - říjen 2004
vodního jílového materiálu z výkopů totiž neK Viaduktu
květen - únor 2005
ní vhodné.
Babylonská
květen - leden 2005
Za šestnáct měsíců se z Hutí stane čtvrť
Světská
červenec - leden 2005
Splavná
srpen - duben 2005
s infrastrukturou, po níž místní obyvatelé touSadovská
září - duben 2005
žili celá léta. Jsem si však vědom toho, že
Borská (východ)
březen - listopad 2005
nadcházející období bude charakterizováno
Jordánská (východ) červenec - duben 2005
nejen nadějí na zkvalitnění života, ale i obtíSvárovská
srpen - duben 2005
žemi, které takovou investiční akci i při nejOkrouhlíková
srpen - duben 2005
větších ohledech projektanta a dodavatele
Skryjská
září - duben 2005
provázejí. Prosím proto spoluobčany z Hutí
Jamská
srpen - duben 2005
i sousedních čtvrtí o toleranci k nastávajícím
Nad Hutěmi
září - duben 2005
problémům. Radnice je samozřejmě připravena dopad těchto problémů minimalizovat.
Je samozřejmé, že stavba a všechno, co s ní souvisí, bude po celou dobu pod dohledem odboru
Ing. Miroslav Skala
městského investora i našich odborů územního
zástupce starosty
rozvoje a odboru výstavby a dopravy.

Nová stanice technické kontroly
v sousedství âerného Mostu

Místostarosta ing. Miroslav Skala přestřižením pásky slavnostně zahajuje provoz Stanice
technické kontroly firmy RWTÜV.

R

enomovaná společnost RWTÜV, působící již patnáct let v České republice
v oboru inspekčních a certifikačních služeb, rozšířila své aktivity na oblast technických prohlídek osobních automobilů. V exponovaném centru nákupů a zábavy v sousedství sídliště Černý Most bude tato firma
nabízet celý sortiment služeb v rámci technických prohlídek a měření emisí osobních

vozidel. Stanice technické kontroly je vybavena nejmodernějším zařízením pro kontrolu technického stavu vozidel a přitom
využívá zkušeností mateřské společnosti
v německém Essenu. Své služby bude poskytovat v pracovní dny od 8 do 20 hodin
a o víkendu od 8 do 18 hodin.
Nová stanice technické kontroly, která je
umístěna v areálu SIKO, byla slavnostně
otevřena dne 14. ledna 2004 za účasti velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR,
vysokých úředníků ministerstva dopravy, významných zástupců odborových kruhů především z oblasti normalizace a měření, podnikatelských subjektů, pracovníků Magistrátu
hlavního města Prahy a mezi hosty samozřejmě nechyběli ani představitelé Prahy 14
a Prahy 20.
Slavnostní projevy přednesli velvyslanec
SRN dr. Michael Líbal, předseda představenstva mateřské organizace RWTÜV System
GmbH Essen prof. dr. Hlubek a místostarosta
Prahy 14 ing. Miroslav Skala, který rekapituloval desetiletý bouřlivý růst Černého Mostu
v rámci Prahy 14, konstatoval přínos podnikatelů pro rozvoj celého regionu, vyzdvihl akti-

vitu firmy RWTÜV a jejím vrcholným představitelům v České republice, ing. Krauseové
a ing. Mertovi, popřál další úspěchy při jejich
působení v České republice.
Závěrem místostarosta naší městské části
ocenil slib, že firma RWTÜV bude v rámci
dnů otevřených dveří dvakrát do roka za symbolický poplatek deset korun provádět technickou kontrolu osobních automobilů držitelům průkazu ZTP/P - občanům Prahy 14.
Současně poděkoval i firmě AUTO DIESEL
Servis, která ve stejných termínech, na stejném místě a za obdobných finančních podmínek umožní našim invalidním spoluobčanům
měření emisí jejich vozidel.
red, foto: archiv

Pohled na nový objekt STK ze severní strany.
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Letci v názvech ulic âerného Mostu
Dnes začínáme uveřejňovat na pokračování medailony našich letců, hrdinů leteckých bitev druhé světové války, jejichž jména nesou názvy některých ulic Černého
Mostu. Původně byly ulice na sídlišti Černý Most II, které bylo stavěno přibližně v letech 1985 až 1992, pojmenovány podle zahraničních komunistických funkcionářů.
především z bývalého SSSR (např. Pjatnického, Vozaněsenského, Kuzněcovova). Ale
ještě před tím, než byly ulice označeny tabulkami s již schválenými jmény, došlo v roce 1991 v souvislosti s politickými změnami po listopadu 1989 k jejich přejmenování
po čs. letcích a stíhačích, působících za 2. světové války v zahraničním odboji, především ve Velké Británii (RAF) a ve Francii. Výstavba Černého Mostu pokračuje dál,
přibyly nové ulice a náměstí, z nichž některé byly též pojmenovány po našich letcích.
V současnosti se jedná o jedno náměstí (Plk. Vlčka) a o těchto 26 ulic: Anderleho,
Arnošta Valenty, Bobkova, Breitcetlova, Bryksova, Doležalova, Dygrýnova, Fejfarova, Františkova, Generála Janouška, Himrova, Hlaďova, Irvingova, Jíchova, Kapitána Stránského, Kučerova, Kuttelwascherova, Maňákova, Mansfeldova, Ocelkova,
Smikova, Šebelova, Šedova, Šromova, Vašátkova, Vybíralova.
jš

Plk. in mem. LEO ANDERLE, DFC

T

ypický představitel vysokého standardu
poddůstojnického sboru československého bombardovacího letectva. V rámci Bomber
Command, a to nejprve u 311. bombardovací
peruti a později u 138. peruti pro zvláštní úkoly, vykonal celkem 55 bojových akcí, což bylo vůbec nejvíce ze všech československých
pilotů podřízených tomuto velitelství.
✈ Letectvím žila celá rodina, neboť všichni tři
bratři - Jan, Stanislav * i Leo se postupně stali letci.
* Starší bratři Stanislav a Jan Anderlovi působili před válkou jako instruktoři ve vojenském leteckém učilišti v Prostějově (které posléze absolvoval i nejmladší Leo). Jan později (v letech 1930-1950) působil jako zkušební
pilot pražské letecké továrny Aero, kde zalétával letouny i za nacistické okupace, zatímco Stanislav se později přidal k partyzánům.
Jan byl držitelem několika leteckých rekordů,
z nichž poslední dobyl v roce 1949 ve Velké
Británii na The Norton Griffith Challenge
Trophy, a to s továrním strojem Aero Ae-45
(OK-DCL). Získal tak putovní pohár. V tomtéž roce byl však zatčen a později za údajnou
velezradu odsouzen k trestu smrti, který mu
byl změněn na patnáct let žaláře. Z vězení se
vrátil s podlomeným zdravím v roce 1957
a o deset let později využil povolení navštívit
ve Velké Británii provdanou dceru a zůstal
v cizině. Přesídlil do Francie a pak do Německa, kde se podílel na výrobě větroňů Nimbus u firmy Schempp-Hirth. Poté se vrátil do
Francie a pracoval pro aeroklub na letišti Mulhouse-Habsheim. Po odchodu do penze se věnoval výrobě jednostopých motorových vozidel. Herman, J.: Jan Anderle. In: Letectví
a kosmonautika č. 2/1993, s. 25.
✈ Leo Anderle se narodil 24. května 1913 ve
Vyškově. Po ukončení školy se vyučil černému řemeslu a jako automechanik pracoval
v pobočce Škodových závodů v Brně a jako
letecký mechanik u firem Walter a Baťa v Otrokovicích. V říjnu 1933 narukoval do Brna
k autopraporu. Po zkráceném kurzu byl přidělen ke 2. leteckému pluku v Olomouci, odkud
byl po povýšení na desátníka odvelen do Prahy. Zde složil zkoušky civilního pilota a pak

nastoupil do VLU v Prostějově, kde v následujícím roce dokončil vojenský pilotní výcvik
s prospěchem „velmi dobrý“. Jako kvalifikovaný pilot pak byl v říjnu 1935 přidělen ke
2. pozorovací letce Leteckého pluku T. G. Masaryka do Prahy. Po absolvování kurzu nočního létání byl přidělen k 6. leteckému pluku,
kde létal na dvoumotorových strojích, především na letounech Marcel Bloch MB-200. Až
do března 1939 nalétal celkem 705 hodin
a absolvoval 2 595 letů. *
* Anderle, L.: osobní deník 1939-1940.
Kopie opisu v držení autora.
✈ Z okupované vlasti uprchl četař Leo
Anderle ve skupině s pozdějším velitelem
311. perutě npor. Josefem Šnajdrem dne
11. června 1939. Z Polska pak na lodi Sobieski odplul do Francie. S podepsaným závazkem ke službě v Cizinecké legii ještě koncem
téhož měsíce společně se skupinou dalších
československých letců dorazil do severoafrického Sidi bel Abbés, odkud jej vysvobodil vstup Francie do války.

✈ První přeškolení na francouzskou techniku
prodělával na letišti v alžírské Blidě, kde nejprve létal na zastaralých Potezech XXV a po
necelém roce „osedlal“ znovu i svůj dobrý
známý bombardovací Bloch MB-200, na
němž létal před okupací. Koncem listopadu
1939 odplul zpět do Evropy, kde se měl podrobit dalšímu bombardovacímu výcviku. Pětkrát žádal o přeložení ke stíhačům, ale pokaždé byl odmítnut. Pokračoval proto v bombardovacím školení, a to nejprve na základně
Chateauroux a od února 1940 na základně
v Istres, kde létal nejen na dvoumotorových
letounech Caudron C-445 Goeland, ale i na
modernějších bombardovacích strojích Marcel Bloch MB-210. S jedním z nich (MB-210
No 97) odletěl ve dnech 18. až 20. května
1940 přes Korsiku do severoafrického Tafaraoui. Do bojových akcí se však jako naprostá
většina československých bombardovacích
letců zapojit nestačil.
✈ „Francie hoří a mění se v trosky,“ zapsal si
17. června 1940 s hořkostí do svého deníku.
„... ohromná sabotáž, opravdu jsem se nemýlil - Francie je prolezlá zrádci a špiony skrz
naskrz...,“ zněl hořce jeho odsudek. A tři dny
nato neméně hořce pokračuje: „Jsem už deset
měsíců ve škole a vůbec se nedivím, že Francouzi prohrávají. Ve Francii se zapalují letadla, protože tam nemají piloty, a my zde čumíme, protože nemáme letouny. Vše prchá ve
zmatku a vyprávějí se hrůzy z fronty. Ale když
přijdu do jídelny, tak je tam řev a veselo, jako
kdyby Francouzi Němce porazili. Rozhodně to
nemohlo dojít jinam než ke zkáze. Tak krásná
a bohatá země a tak prohnilý národ. A naši
vedoucí činitelé to neviděli, nebo vidět nechtěli...“ *
* Anderle, L.: osobní deník 1939-1940.
Kopie opisu v držení autora.
✈ Po francouzské kapitulaci společně s dalšími československými letci 29. června 1940
odrazil od severoafrických břehů a na palubě
lodi se přes Gibraltar dostal do anglického Liverpoolu, kde zakotvili 13. července 1940.
✈ Vzápětí byl přijat do řad RAF v hodnosti
sergeant a již 29. července 1940 se stal jedním
ze zakládajících příslušníků urychleně formované 311. československé bombardovací
peruti,
vyzbrojené letouny Wellington
Mk.IC. V dobách, kdy britské Bomber Command teprve sbíralo draze vykoupené zkušenosti, u ní vykonal celkem 27 nočních bombardovacích náletů na Německo a jím okupovaná území. První absolvoval v noci ze 14. na
15. říjen 1940, kdy jako druhý pilot bombardoval přístav Le Havre. Namále měl již při návratu z druhého, v noci ze 16. na 17. říjen
1940, kdy byly cílem Brémy. V důsledku nepříznivého počasí a nedostatku paliva totiž
musel s osádkou F/Lt Josefa Šnajdra stroj nad
Anglií opustit na padáku. Zatímco radiotelegrafistu, uvázlého na stromě, omylem zastřelil zbrklý anglický homegardista, zbytek
osádky vyvázl bez zranění. *
* Blíže k události viz Rajlich, J.: Na nebi
hrdého Albionu. 1. část (1940), s. 511-514.
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✈ Dne 21. prosince 1940 se stal jedním z vůbec prvních poddůstojníků u 311. peruti, jenž
byl určen kapitánem letounu. Pro československé letce to bylo dosti nezvyklé, neboť
v předválečném letectvu byl velitelem (kapitánem) letounu vždy navigátor (pozorovatel),
který měl zpravidla důstojnickou hodnost. Ze
svých 27 bombardovacích akcí jich v této
funkci vykonal celkem 25. V následujícím roce byl povýšen do nejnižší britské důstojnické
hodnosti pilot officer.
✈ Dvousethodinový operační turnus u 311.
peruti však nedokončil, neboť se svou osádkou se v září 1941 dobrovolně přihlásil do řad
138. peruti pro zvláštní úkoly. Stalo se tak na
základě výzvy britského Air Ministry, jenž
pro tuto jednotku požadovalo dvě československé osádky, určené primárně pro operace
nad okupovaným Československem. Zpočátku zde létal na naprosto nevhodných strojích
Whitley Mk.V, ale po příslušném přeškolení
se na tajné lety nad okupovanou Evropou vydával již coby pilot moderního čtyřmotorového Halifaxu. Mk.II. U zmíněné jednotky vykonal dalších 28 bojových letů, vyznačujících
se snad nejvyšším stupněm nebezpečnosti
v celém RAF. Se svou osádkou shazoval parašutisty nejen nad Československem, kam letěl
celkem šestkrát, ale především nad Francií
(dvacetkrát), Norskem (jednou) a Rakouskem
(jednou).
✈ Stejně jako předtím u 311., byl i u 138. perutě hodnocen jako zcela výjimečný, nadprůměrný pilot s ocelovými nervy, kapitán, jenž
se svěřený úkol snažil splnit za všech okolností. Sami Britové mu udělili velmi ceněný
Záslužný letecký kříž (Distinguished Flying
Cross, DFC). Kromě toho obdržel rovněž čtyřikrát Československý válečný kříž, dvakrát
Československou medaili Za chrabrost (a po
své smrti ještě Československou medaili Za
zásluhy I. st., Pamětní medaili čs. zahraniční
armády - se štítky F a VB - a britskou War
Medal).
✈ V listopadu 1942, po vylodění Spojenců
v severní Africe, bylo několik vybraných osádek 138. peruti vysláno z Anglie do severní
Afriky, aby zde posílily dopravní letectvo.
V noci 10. prosince 1942 F/O Leo Anderle,
DFC, odstartoval z letiště u Káhiry k cestě na
Maltu. Do své destinace však jeho Halifax
Mk.II/1a W1002 (NF-Y) nikdy nedorazil.
Příčiny zmizení letounu s celou osádkou
i všemi cestujícími dosud nikdo neobjasnil.
✈ Zdá se, že tento nepochybně schopný letec
a statečný voják tak bezděčně unikl řešení nepříjemných občansko-právních potíží. Jeho
velitel W/Cdr Ronald C. Hockey, DSO, DFC,
totiž téměř padesát let po události v rozhovoru pro jeden český týdeník uvedl, že „... Anderle byl šikula. Po jeho smrti se nám přihlásilo šest jeho vdov s nároky na odškodné...“ *
✈ Novotný, B.: Ron C. Hockey. In. Aféra, Pardubice 21. července 1991. V jiném periodiku
se uvádí prakticky totéž: „... po jeho zmizení
se šest anglických žen přihlásilo o vdovskou
penzi.“ Kanadské listy, No 5-6, Vol. 23., květen-červen 1999, s. 4.
Jiří Rajlich
Vojenský historický ústav
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PLACENÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
●

Dygr˘nova 829
Praha 9-âern˘ Most
PO-âT 18.00-20.00 hod.
tel.: 606 894 499

Jste začínající podnikatel? Máte možnost získat
státní bezúročný úvěr do výše až 1 mil. Kč z programu
12/11
START.RPIC Praha. Tel.: 284 007 830
● Koupím byt v Praze i před rekonstrukcí. Platba
hotově. Tel.: 603 270 717.
12/02
● Kompletní rekonstrukce bytového jádra za rozumné
ceny, obklady a dlažby, skleněné obklady, veškeré zednické práce, speciální omítky, malířské práce, sádrokartony, tel.: 281 916 644, 737 387 223

âM a blízké okolí doprava zdarma
V˘mûna zipu u koÏené bundy 300 Kã

02/05

Nabízí V· s praxí. Osobní pﬁístup, nízké ceny

●

Nabízím jídelní kuchyňský set, stůl 120x80, čalouněná rohová lavice + 2 židle, potah vínový, Praha 9-Kyje, cena 3000,- Kč, tel.: 607 933 733 02/10
● Obchodní organizace v Praze 9-Kyjích (cca
40-50 osob) hledá firmu, která by zajišťovala
dovoz obědů na pracoviště, tel./fax: 281 860 694,
736 630 141, e-mail: is-system@volny.cz
02/11
● Hledáte hodinového manžela? Práce všeho druhu
domácího, kutilství (opravy v domácnosti, na chatě
i na autě), tel.: 732 510 628, 608 233 865.
02/15
● Podnájem jednoho pokoje v okolí Phy 9 (není podmínkou) hledá velmi slušná a tichá žena 26 let, pracující. V případě nabídky volejte na telefon 606 431 609.
02/16

ÚâETNICTVÍ, DA≈OVÁ P¤IZNÁNÍ
Telefon: 608 066 088
Povedu vaše účetnictví. Na daně začněte myslet již teď! Ručím pojištěním. Tel.: 606 931 932.

ING. JIŘÍ KABA - SOUDNÍ ZNALEC

CENY A ODHADY NEMOVITOSTÍ
Skorkovská 1168/11, Praha 9-Kyje
Tel.: 281 924 972 Mobil: 603 331 825

PO-PÁ: 8-18 hodin

Mgr. ERIKA URBANOVÁ
Hlídání dûtí pedagogem jiÏ od 2,5 roku
Angliãtina hrou - od 5 let (1. lekce . . . 80 Kã)
urbanova.pohoda@seznam.cz 603 318 342

Autopůjčovna Felicia
VÁCLAV UREŠ
Jordánská 16, Praha 9
tel.: 721 221 381

Náhodn˘m svûdkem

Z

ima je každoročně pro stovky bezdomovců nejsvízelnějším obdobím. V Praze jim pomocnou a často záchrannou ruku
podávají dvě střediska, provozované humanitárními organizacemi, v nichž mohou přespat, najíst se a provést základní hygienu.
Ale po načerpání sil musí zpátky na
ulici. Řada z nich se bez přístřeší pohybuje i po Praze 14. Vyhledávají
pochopitelně volně přístupná místa,
jako jsou např. čekárny na konečné
metra, kde jejich přítomnost může
být chápána jako nežádoucí. Jsou
otrhaní, špinaví, nezřídka v podroušeném stavu. Ale nepřestávají být
lidmi, se stejnými právy jako my
ostatní, kteří se od nich většinou štítivě odvracíme...
V sobotu 17. ledna krátce po poledni jsem jel metrem z Hloubětína,

kde jsem fotil tenisový turnaj v hale, na Černý Most. Ve voze, do něhož jsem nastoupil,
ležel na sedadlech v rohu bezvládně bezdomovec. Nejspíš spal. Lidé ho pozorovali,
každý si myslel své. Na konečné všichni vystoupili a bezvládný pasažér pokračoval
v jízdě do depa. Vzápětí před stanicí jsem
byl svědkem, jak mohutný strážník městské
policie táhne po zemi z čekárny jiného bezdomovce. Nechal ho ležet na zemi a odešel
pryč. Zákrok jako z drsné americké školy
dvacátých let. Zubožený muž byl evidentně
na pokraji sil. Běžel jsem za strážníkem
a chvíli s ním diskutoval na téma policejních
zásahů proti bezdomovcům. Zásah podle něj
musí být razantní, soucit není na místě.
Mezitím vyšlo najevo, že spolu s kolegou
(strážníci byli na obchůzce ve dvojici) už zavolali vysílačkou sanitku. Ta během deseti
minut přijela a bezdomovce odvezla do vysočanské nemocnice. Tentokrát to dobře dopadlo, ale kdo ví, co ho čeká dál...
text a foto: jš
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reklamní text: 1 znak = 1 Kã
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ZNALECKÉ OCENĚNÍ
NEMOVITOSTÍ, POZEMKŮ,
BYTŮ A STAVEB PROVEDE
Ing. Lacina Jaroslav
Praha 9-Kyje, Oborská 1468
Tel.: 281 865 533, 603 112 248

L & L
opravna Tv, videa, hifi
Po-ãt 13-19 hod.
MaÀákova 813, Praha 9-âern˘ Most II.
Tel.: 777/171 120

➣ odvoz a likvidace stavebního
a domovního odpadu
➣ dovoz písku
a stavebních materiálÛ po telefonu

AUTODOPRAVA PECH KAREL
BAZAR - LYÎE, LYÎÁKY, BRUSLE
Dovoz ·v˘carsko
Bezkonkurenãnû nízké ceny
Tel.: 777 246 373
Jezdovická 313, Hostavice

UZÁVùRKA
LISTÒ ã. 3/2004
15. 2. 2004
nejlevnější

VESTAVĚNÉ SKŘÍNĚ
!! likvidace starých skříní !!
777/202 183
323/654 022
gato@gato.cz
Jihlavská 611, Praha 4 z ceny montáže

Oborská 72
Tel.: 602 371 605, 602 207 116

Nabízím dovoz koÀského hnoje
jakékoliv mnoÏství
Tel.: 602 371 605

ELEKTROMONTÁÎNÍ PRÁCE
JI¤Í JIROUT
◆ domovní a bytové rozvody
◆ opravy, rekonstrukce bytÛ
◆ revize, pﬁihlá‰ky

☎ 777 867 550, 603 213 480

02Listy/Obálka

26.1.2004 13:01

Stránka 24

35. v˘roãí 35. skautského
oddílu Práãata
rickým číslem 35. A začátkem roku 1969 vznikla také 35. smečka
vlčat, z níž se oddíl Práčat vyvinul. Tento okamžik pokládáme
za vznik našeho oddílu, který tedy letos slaví 35. výročí, navíc
nese znovu historické číslo 35. V současnosti má přes 50 členů ve
věku vlčat, skautů a roverů a má i svou internetovou stránku:
www.pracata.cz.Všechny, kteří se s námi chtějí podělit o naše zážitky z uplynulých pětatřiceti let, zveme na oslavy tohoto výročí.
V neděli 22. 2. od 16 do 18.30 hodin je to slavnostní představení
v tělocvičně ZŠ Hloubětínská 700 - vystoupení oddílu, filmové ukázky z jeho historie (přezůvky s sebou).
Od pondělí do středy 23. až 25. 2. vždy od 17 do 19.30 hodin následuje výstava v klubovně oddílu na hřišti TJ Slavoj Hloubětín - fotografie, kroniky, filmy a další exponáty z historie oddílu.
Se současným vůdcem Práčat Milanem Čečrdlem nad letopočty a fotkami vzpomínal a na oslavy se těší Pavel Vokurka, jedno
z Benových dětí šedesátých let.

Objeví Práčata na posedu myslivce?
a chvíli bude půlnoc. Tělo pozvolna dřevění ve strnulé poloze,
bylo by příjemné pohnout se, ale teď to nejde, je úplné ticho, jen
Z
oheň slabě praská, každé zašustění by mohlo prozradit. Teď, zvedá
se větřík a začíná šustit listím v korunách. Opatrně a rychle, ruce
i nohy pečlivě ohledávají cestu, žádná větvička nesmí prasknout.
Z křoví už je oheň vidět úplně zřetelně. Postava, která ho hlídá, nemůže sedět přímo u něj, to by ji oslepoval. Je to Jirka, za stromem
to ještě nebylo zřejmé, ale teď už je to jasné. A už je vidět i velký papír s heslem GORILA. Vtom se postava u ohně otočí, tmu prořízne
ostrý paprsek baterky a tiché předení větru a ohně přehluší výkřik
„Ondatra!“. Ondatra se zvedá a smutně odchází do tábora.
Takové i další vzpomínky vytanou na mysli mnoha bývalým členům, až v těchto dnech obdrží pozvánku na oslavu 35. výročí činnosti našeho oddílu. Chcete se i vy nadýchnout atmosféry letních táborových dní prozářených sluncem, vánic zimních výletů, strachu
noční hlídky i radosti z vítězství v táborovém turnaji? Historie
35. oddílu Junáka je velmi stará. Byl založen už roku 1917 v Libni.
Později pokračoval v činnosti s turisty v Hloubětíně jeden z jeho
vůdců Josef Odehnal-Ben, který na celý život ovlivnil tisíce dětí.
V roce 1968 oddíl vstoupil do tehdy obnoveného Junáka pod histo-

Tradiční skautská hra hututu láká všechny.

Tábor Práčat v Jablonném nad Orlicí

Přijímání nových členů je vždy slavnostní.

Pravidelný večerní „násed“ při táborovém hodnocení.

